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(ciii CI Quyei d/nh so 441/QD-TTg ngày 28 lháng 3 näm 2014 cña Thii ltcóng
ChInh phii ye vic thành l(Ip HQC vin Nóng nghiçp Viçi iVain hen co sà 16 c1nc' iqi
Tric&ng Dcii hçc Nóng nghip Ha Nói;
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Can Cii' Quyéi dfnh so 1026/QD-BNN-TCCJ3 ngày /3 liiáng 5 nàm 2014 CUO Bç5
trzthng B3 Nóng ugh! çp và Phát 1rin nóng lhón quy inh chuc nãng, nhiêni vu, quvcn
hgn và co CCU l ch6t c6a liQc vin Nông nghip Vie! Narn;
Can c6 Quy ché TO chc và hoii d5ng c6a HQC vin Nóng nghip Vib Noun
di,'oc ban hành kern iheo Aighi quyê'l so' 42/HDI-IV-QN ngày 12 thOng 10 nOrn 2020 cOa
Hi dOng HQC vin NOng nghip Vie! Narn;
Xét clé nghj cOa GiO,n dOc Vin NghiCn COit Vi tao vO Dup'c rn phdin ti
Ta trInh sO 03/TTr- VDL ngOy 02 thOng 8 nOrn 202/) vO theo dé nghj cOa TruOng
ban T chic COn b 1çii TO trinh s 304/TTr-TCU3 ngOy 06 thOng 8 nOrn 2021).
QUYET DNH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyôt djnh nay là Quy chC To chrc và hoot dng
ca Vin NghiCn cu Vi tao và I)u'Qc rn phãrn.
Diii 2. Quyët djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tr ngày k.
Diu 3. Chánh Van phông Hoc viên, TruO'ng ban '1 chü'c can b, TruO'ng
ban Tài chInh vâ Kê toán, Giárn dc \Tiên NghiCn cñ'u Vi tao và Duoc m phm,
Trirö'ng các dGn vi, cc cá nhãn có lien quan chiu trách nhirn thi hành Quyêt
dinh nay.!.
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BQ NONG NGI-fflP VA ViNF
HOC ViN NONG NGHIP VI]T NAM

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
floe 1p - Tr do - Hnh phñc

QUY CHE
To chüc vã hoit dng cüa Vin Nghiên cñ'u Vi tao và I)u'qc m phãm
(Ban hành theo Quyt dnh sê
7D-HVN ngày 3 tháng 8 närn 2021
cüa Giárn dêc I-bc vin Nông nghip Vit Nam)

Chu'o'ng I
DIEU KHOAN CHUNG
Diêu 1. Phm vi diu chinh và dôi tuing áp ding
1. Quy ch nay quy djnh v tO chñ'c và hot d(5ng cüa Vin Nghiên ctu
Vi tao và Ducc rni phrn thuôc Fioc vin Nông nghip Vit Nam.
2. Viên chirc, nguO'i lao dçng cüa cüa Vin Nghiên ciiru Vi tao và Du'cc
m9 phm và các to chtrc, cá nhân có quan he cong tác vO'i cüa Vin Nghiên ci'ru Vi
tao và Du'çc rn' phârn chiu su' diêu chinh cüa Quy ché nay.
Diêu 2. V! trI pháp I
1. Viên Nghiên ciru Vi tao và Du'gc m phãrn là do'n vi thuc I-Ipc vin
NOng nghip Vit Nam (sau day gpi chung là Hpc viCn), Co COfl dâu và tài khoãn
riêng m tai Kho bac Nhà nu'rc và ngân hang d thii'c hin các giao djch, cOng tác
chuyên mOn theo quy djnh cüa pháp Iut và cüa I-Ipc vin, hot dng trong linh v.rc
nghiên ciu khoa hoc, dào tao và bi duO'ng ng,n han, cung cap djch vi tu van ye
các linE virc hoit dng chuyên mOn cüa Hpc vin theo cc ch tr dam bão chi
thuO'ng xuyên, hch toán phii thu5c, tr chju trách nhirn tru'O'c Nhà nuic và Hpc
vin v các hot d5ng theo chü'c nãng va nhirn vi dugc giao.
2. Ten tO chute:
a) Ten viêt dày dü bng tiêng Vit: Vin NghiCn cü'u Vi tao và Du'çtc
m phm.
b) Ten giao djch quc t bang ting Anh: Institute for Microalgae and
Pharma Cosmetics, Ten viêt tat là: IMPC.
3. Tru s chInh cüa Vin dt tai: H9c vin NOng nghip Vit Narn, Thj
trn Trâu QuS', Huyn Gia Lam, Thành phO Ha Ni.
fliu 3. Nguyen tãc lam vic
1. Vin lam vic theo ch d thu truô'ng; mi hoit dng cuia ViCn phái
tuân thu các quy dnh cüa 1-Icc vin và pháp Iut.
2. Trong phân cOng cOng vic, mi vic chi giao mt b phn churc
nãng/chuyên mOn chü trI, Tru'ng b phn cht'rc nàng/chuyCn mon phài chju trách

nhim chInh ye cong vic duoc giao. ViCn chrc vã ngu'O'i lao dng (sau day gpi
chung là nguô'i lao dng) cüa Vin phâi thrc hin các cOng vic dirng pharn vi,
thm quyn vâ trách nhirn duyc phân cOng; tuân thu trInh tr, thu tc và thè'i gian
theo diing quy djnh. Tru'ô'ng hçp dt xut hoc cO yCu cu khác cüa I-I9c vin phái
xin kin Giám dc Vin d giâi quyt.
3. Phát huy nng hirc và sO tru'è'ng cüa ngirO'i lao dng, dê cao trách nhirn
trong phi hçp cOng tác, trao di thông tin trong giái quy& cOng vic vá trong
mpi hoat dng theo chiiic nàng, nhirn vii, quyCn hin du'çc giao.
4. Chê do, each thirc lam viêc, quan he cOng tác, trInh tr giâi quyêt cong
vic thirc hiên theo Quy ch nay và quy dinh, quy chC ci1ia H9c vin.
Chirong II
CHUC NANG, NHHM VJ VA QUYEN HAN
Diêu 4. Chñ'c nãng
1. Nghiên cru và chuyn giao cong ngh trong linh virc cOng nghi sinh
hoc vi tao, khai thác các hçip chit tu' nhiên có hoat tInh sinh hoc, dugc rn pham.
2. Dào tao, bi du'O'ng, tap huân ngn han trong linh vçrc nuOi trông vi
tao, phát trin rn phrn, thirc phâm bão v siLrc khóe. Tharn gia dào tao dê cap
van bang ti1 trmnh d trung cp tr len.
3. Hcip tác vO'i các Co quan, các tO chü'c, các cá nhân trong và ngoài nu'ó'c
v dào tao, nghiCn ciru khoa hpc và chuyn giao cOng ngh trong 1mb vrc nuOi
trng vi tao, phát triCn rni phârn, thu'c phm bão v src khOe.
4. Tharn muu cho Giám dOc Hoc vin và két hgp vói doanh ngip spinoff dt tai Hpc viên d trin khai các kt qua nghiCn c1ru, chuyên giao cOng ngh
và san phrn có tirn nãng thu'ong rni hoá.
Diêu 5. Nhiêm vu
1. Phuc vu cOng tác dào tao, nghiCn cü'u khoa h9c, chuyCn giao cOng
ngh và các djch vi khác cüa Hpc viin.
2. T chu'c thuc hiCn các chu'c nãng du'p'c nCu tai Diêu 4 cüa Quy ch nay.
3. H trG hInh thành và gn kt vO'i doanh nghip khoa hpc cOng ngh,
doanh nghip spin-off dt tai I-Ipc vin d hoat dng nghiCn cñ'u, dào tao va
chuyn giao. Các hoat dng kinh doanh, thu'o'ng rnai hóa san phm duc thirc
hin thông qua các spin-off.
4. PhOi hçp vi các don vi (b mOn, khoa, trung tarn nghiên ciru, phOng
thI nghim) trong lIpc vin nhrn thuc hin các nhirn vu dào tao, nghiCn ci'u,
chuyn giao khoa hoc cOng ngh và các nhim vi khác du'gc H9c viCn giao.
5. CIIÜ trI vã phi hp vi các t chirc, don vj, cá nhân có lien quan trin
khai thrc hin nhirn vi khoa h9c cOng ngh các cap du'Q'c giao theo diing quy
dinh cüa Nhà nuó'c và Hoc viCn.
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6. T chü'c k kt hçp dng chuyn giao cong nghê vi các dja phu'cing,
t chirc, cá nhân trong linh vie vi tao vâ duyc m phrn.
7. Chi trI, hpp tác vi các do'n vj vá cá nhân trong vã ngoãi nuôc cung
cp các djch vii tu' vn, nghiên cü'u, dâo tao, bi duO'ng ngn hn dáp 11ng nhu
cu cüa xã hi theo ding quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cüa H9c Vifl.
8. Quân 1,2 tâi san, vat tu' vâ nhân luc cüa Viên du'Gc Hpc viên giao theo
quy dnh cüa pháp 1ut vâ Hpc vin.
Diêu 6. Quyn hin
1. Xây drng và th chrc trin khai chitn lu'o'c, chu'ang trInh, k hoach
vâ m1ic tiêu phát trin cüa Vin trong ngn han, trung hn vâ dãi htn.
2. Tharn gia tuyên chon hoc thuc hin nhirn vii khoa hpc và cOng ngh
dugc giao.
3. I-lop tác, lien doanh, nhân tâi trG tir 10 chiirc, cá nhân; gop vOn bang
tin, tài san, giá trj quyn s hü'u trI tu d hoat dng khoa hpc vâ cOng ngh
theo quy djnh cüa pháp lut và cüa Hpc vin.
4. Bão h quyn s hQ'u trI tue; chuyên giao, chuyCn nhu'çing kêt qua hot
dng khoa hoc và cOng nght theo quy djnh cüa pháp Iut, Hpc vin ye s hti'u trI
tu và chuyn giao cOng ngh.
5. COng b k& qua hoit dng kihoa hpc vâ cOng ngh theo quy dnh cüa
pháp 1ut vã cüa I-lpc vin.
6. Quyt djnh t chi'rc b may, s ngithi lam vic, tuyn ding và k hcip
dng lao dng vri cá nhân dt thuc hiên chü'c nàng, nhiêrn vi vâ djnh hung phát
trin cüa Vin theo dung quy djnh cüa Nhâ nu'âc vâ cüa F19c vin. QuyCt djnh
thành lap, bô nhiëm các chirc danh lãnh dao các dan vi thuôc Viën.
7. Quyt djnh rnrc luo'ng, phu cp luang và các ch do uu dãi cii th khác
di vó'i cá nhân lam vic ti Vin theo Quy ch chi tiCu ni b cüa Vin.
8. Thirc hin cci chê quãn l tâi chInh thco quy djnh hin hãnh cña Nba
nithc, I-Ipc viên và Quy chê quân l tài chInh, chi tiCu ni b cüa Vin.
9. Ducic vay vn cüa các t chtrc, cá nhân d dâu tu' rnó' rng san xuât, nâng
cao cht lu'crng các hot dng cüa Vin vâ chu trách nhirn trá nç vay theo quy djnh.
lJiêu 7. Nghia vy
1. Thçrc hiên hott dng khoa hpc và cOng ngh, các djch vii lien quan
theo dttng chti'c nàng, nhini v du'çc giao.
2. Thuc hiên hop dng khoa hoc vâ cOng ngh dã k)2 kt, nhirn vi khoa
h9c và cOng ngh do co' quan, t chi'c có thâm quyCn giao.
3. Thtrc hin dan chü, bInh d&ng, cOng khai trong vic sir ding kinh phi
và thirc hin nhim vv khoa hpc va cOng ngh.
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4. Báo darn kinh phi cho hoit dng và si.r ding kinh phi dâu tu, nhân üy
thác cho khoa h9c vâ cong ngh ding pháp 1ut.
5. Däng k, lu'u trü' vâ chuyn giao kt qua nghiên ciru khoa hpc Va phát
trin cong ngh có sr diing ngân sách nhà nuic.
6. Thirc hiên ch do thông tin, báo cao, kiêrn tra, thanh tra theo quy djnh.
7. Thirc hiên quán 1 tâi chInh vâ các hot dng khác theo quy djnh cüa
Hoc viên và cüa Nhâ nuó'c.
8. Thrc hin nghia vli tài chInh theo co' ch d.c thi/dc bit do Giárn dôc
Hpc vin quyêt djnh.
9. Thuc hiên ch dO ké toán, thông tin, báo cáo, ldêrn tra, thanh tra theo
quy djnh.
10. Báo v igi Ich, giü gin vâ phát trin thuo'ng hiu cña Hpc vin trong
các quan h giao dich, hp'p tác vâi tO chá'c, cá nhãn ngoài Hpc vin. Báo v igi
ich cüa Nhà nuc vâ xã hi, quyn, 1i ich hgp pháp vá giü' bI mt nhà nu'ó'c cüa
cá nhân, té ch'(rc trong hot dng khoa h9c cOng ngh, dào tao.
11. Thrc hiên các nhim vu khác theo quy djnh cña pháp 1ut và cüa
Giárn dc H9c vin giao.
Chu'o'ng Ill
TO CHU'C BO MAY
Diêu 8. Co cu và to chu'c cüa Viên
Co' cu to chiii'c cüa Vin bao gOrn: Giárn dôc, Phó (uiarn dOe Vin và các b
phn chirc näng, chuyên mOn nghip vii.
Diêu 9. Giám dc và Phó Giám dôc Viên
1. Lânh do Vin gm 01 Giárn dc vá khOng qua 02 Phó Giám dOc.
2. Giám dc Viên ia nguO'i dai din theo pháp Iut cüa Vin. Giám dOe vâ
các Phó Giám dEc Viên do Giám dc I-Joe viên b nhiärn, rnin nhiêm.
3. Nhiêm ki cüa Giám dc Vién theo nhiêrn ki Giárn déc Floe viên vâ có the
dro'c b nhiêm lai. Nhiêrn ki cüa Phó Giám dc theo nhiêrn kS' cüa Giárn dc Viên
và có th du'çc b nhirn lai. Quy djnh v giôi thiu vá bO nhiêrn, rnin nhim Giárn
dc., Phó Giárn dc Vin thco quy dinh ye bO nhirn, rnin nhiêrn cña Hoc vin.
4. Nhim vii vá quyn hn cüa Giám dôc Vin.
a) Chi dao, quãn 1 và diu hành moi hot dOng cüa Vin theo ch d
thu truô'ng.
b) Chju hoán toán trách nhiêrn tru'ó'c pháp luãt, tru'ó'c Hpc vin v hoat
dOng cüa Vin Nghiên ctiru vá Phát triên nm an, nm du'çc 1iu theo quy djnh
cüa pháp 1ut vá Quy ch nay.
c) Quy& djnh thánh lip, t chrc lai, giái the vá quy dinh tO chrc Va hot
dng cüa các don vj thuOc Vin.
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d) Quyêt djnh so luçmg nguyi lam viêc, vi trI quän 1 các phông, b rnôn,
v tiêu chuân va tuyn dung, quán 1, sü' dçrng ngui lao dng cüa Vin; quyêt
djnh b nhim, b nhirn lai, thuê dán nhiêrn, rnin nhiôm cp tru'ó'ng, cap phó
các thim vi thuôc Viên.
e) Quyt dinh v rnrc lu'o'ng, phii cp theo 1uoig vâ các ch d dãi ng cii
th di vâi cá nhân lam vic ti Vin tuân thu Quy ch chi tiêu ni b cüa Vin.
f) Ban hânh hoc trInh Giám dc Hoc vin ban hânh Quy ch chi tiêu n5i
bô, Quy ch lam vic cüa cüa Vin theo quy dnh cña pháp 1ut vâ Hpc vin.
g) Thirc hin cong tác di ngoi di vYi các to chiirc, cá nhân trong vâ
ngoài nLrcYc.
h) IV1ô'i các nhà khoa hpc và cong tác viên trong vâ ngoâi nuóc dn Vin
lam vic theo ditng quy dinh.
5. Phó Giám dc Vin giüp Giám dOe Vin trorig các linh vrc cOng tác
dugc Giám dc Viên giao; du'cic quyt djnh nhihig vn dé thuc phim vi nhim vi
duoc phan cOng và chiu trách nhiêrn truOc Giám dc Vin ye cOng vic dup'c giao.
6. Khi Giám dOe Vin yang mat, môt Phó Giám dOc Vin duc Giám dOe
Vin üy quyn quân l vâ diu hânh hott dçng cüa Vin.
Diêu 10. Các bçI phn chñc nãng, chuyên mon nghip vy cüa Vin
1. Phông Hành chInh - Tng hçip.
2. Ngân hang nguOn gen vi tao.
3. PhOng COng ngh nhân sinh khOi vi tao.
4. Phông Nghiên ciru vâ phát triCn I)u'cc rn phâm.
5. Phông Nghiên cru hçp ch.t tir nhiên.
Chirc näng, nhim v1l ci th cua tüng b phn chCrc nàng vâ chuyên mOn,
so lu'cng vâ ten gpi cüa các bô phân chirc nãng va chuyCn mon có th thay di
trongquá trinh xây dixng và phát triCn cüa Viçn. Vic thânh l.p, sap nhtp, giái
th& t chirc li các t, bô phn chuc näng và chuyCn mOn do (iiám dOc Vin
quyCt djnh.
ViCn chü'c và ngui lao dng cüa Vin thirc hin các nhini vii chuyCn
mOn do Giárn dc Vin phân cOng vâ chju trách nhitrn tru'ó'c Giárn dc Vin,
truóc pháp 1ut v thixc hin nhim vi dirçc giao.
JJiêu 11. Nhãn ltrc ella Viên
1. Ngui lam vic theo ch d hgp dng lao dng và ngui lam vic
kiêm nhirn, cong tác viCn.
2. Quyn vâ nhiêm vu cüa ngui lao dng trong Vin.
a) Du'c hu'ng các quyn cüa ngu'ôi lao dng theo quy dnh cüa pháp
lut; duGc tao diu kin hoc tap, bi du'O'ng, nâng cao trInh dO.
b) Duçc dánh giá, phân 1oti hang nãni v viêc thuc hin nhiêm vi1 cña
rnInh; duçic xét thi dua, khen thuó'ng thco quy dlnh.
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c) Thirc hiên n5i quy, quy ch, quy djnh ci.ia Vin, I-Ipc vin và cüa
Nhà nuóc.
d) Hoàn thành nhiêrn vu chuyên mon và các cOng vic duçc giao.
e) Tharn gia gop kin vão vic phát triên Vin, I-Ipc vin; tham gia xây
drng các ni quy, quy ch, quy djnh và giâi quyt nhü'ng vn d có lien quan,
tham gia dánh giá kt qua hott dng cüa Viên, 11cc vin.
Ngu'O'i lao dOng theo dánh giá, phân ioai hang näm khOng hoàn
thành nhim vu, hoc vi phm pháp lut, k iu.t lao dng bj xern xét, xi1r 1)2
theo quy djnh.
g) Bâo ye lGi Ich, giü' gin vâ phát trin thu'o'ng hiu cüa I-1c vin trong
các quan he giao djch, hap tác vó'i t chute, cá nhân ngoài Hpc vin. Báo v içii
Ich cüa Ni-ia nu'ic vã xã hôi, quyn, 1çi Ich hçip pháp và giU' bI rn.t nba nuc ci.ia
cá nhân, t chuirc trong hoat dng khoa hçc cOng ngh, dào tao.
Chu'ffng IV
CO SO' VJT CHAT, TA! CHINH
N1A
lJiêu 12. Quãn 1 tài chInh và tãi san
1. Vin xay dirng k hoch ci the tio nguôn kinh phi theo nguyen täc
!lây thu bi chi" nh&rn duy trI hoit dng cüa Vin.
2. Vin quãn 1)2 thu, chi tr cac ngun tài chInh cüa Vin duge thrc hin
theo các quy djnh cüa Nhà nuc, cüa I-lpc vin và cüa ViCn; thixc hin nghia vu
np ngãn sách nhà nuâc, trich lap các qui và time hin ch d k toán, tài
chInh theo quy dnh cüa pháp lut và cüa Hc vin.
3. Vin thrc hin co ch quán 1)2 vâ sfr ding tài san theo các quy djnh cüa
Nba nutc, cüa 1-bc viên và cüa ViCn.
Diêu 13. Nguôn tãi chInh cüa Vin
1. Ngun tài chInh do ngân sách nhâ nuxc cp (nCu co).
2. Kinh phi tir các d tài, chuo'ng trInh nghiCn ciru vâ kinh phi ti' các hott
dông dào tao, bM du'O'ng, nghiCn cüu khoa hoc, chuyCn giao cOng ngh và cac
hot dng djch vi khác theo quy djnh cüa pháp iut.
3. Các ngun tài ti-a, viCn ti-a, qua biu, tang, cho cüa các don vi, to chute,
cá nhân trong và ngoài nuâc theo quy djnh cüa pháp iut.
4. Các ngun tâi chinh hp'p pháp khác.
liiêu 14. Các khoãn chi cfla Viên
Các khoân thu cüa Vin sC dupe sur dung vào các muc dIch sau:
1. Trá tiCn lu'o'ng, tiCn cOng, thiu lao, dóng bão hiCrn bat buc cho nguOi
lao dng lam vic ti Vitn.
2. Chi phi hot dng cña Vin.
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3. Mua sam, thuê các phLro'ng tin vt cht - k9 thut cn thit cho hoit
dng cña Vin.
4. Các khoãn chi Idác theo quy djnh hin hânh cüa pháp 1ut.
5. Thçrc hitn trIch 1p các qu theo quy djnh.
Diêu 15. Tãi san cilia Viên
1. Tâi san cüa Viên duD'c Hoc viên giao vã các tài san khác duc Vin tr
trang bj d phiic vi nhu cu hot dOng cña Vin theo quy djnh cüa Hpc vin và
các quy dnh cüa Nba nuó'c v du tu, quán 1, sil'r diing tâi san, co' so' vt chit.
Chju trách nhim quan 12 các 1oti tâi san và kim Re tài san theo quy dinh hin
hânh cüa N}iâ nu'c vâ cüa Hoc viên.
2. Các k& qua nghiCn cru khoa hpc và phát triCn cOng ngh vá các tài san
trI tu khác hInh thành tü ngun vn tir dãu tu' cOa Viçn thuc quyên si hüu cüa
Vin và ducic báo hO quyn sO' hü'u trI tu thco quy djnh cña pháp 1ut.
3. Các tài san và ngun thu chInh cüa Vin du'c hInh thành nhm phic
vii các rnic dIch phi h9p vó'i Quy ch nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. Trong
m9i tru'ng hçp khOng duçc chuyn thânh s hü'u cá nhân du'i mpi hlnh thirc.
ChuongV
GIA! THE
EDiêu 16. Giãi the
Vin giãi th trong các tru'O'ng hçp sau:
1. Tir nguyen chm dilrt hott dng.
2. Bj thu hèi giy chilrng nhân dang k khoa hpc vâ cOng ngh.
3. Hoat dng khOng có hiu qua, khOng có kkiá nãng thrc hin chrc näng
nhiêrn vi cüa Vin trong thôi gian dài.
4. Vi phm quy dinh, quy ch cüa 1-I9c vin dn ml'c phãi giãi the.
5. Vi phm pháp 1ut dn milrc phái giai th.
1-Joe viên sC xem xét quyêt dinh viêc dInh chi boat dng hoc giâi th Vin.
Trong tnrO'ng hçip giai the, Vin se thirc hin theo dung quy djnh cüa Nba nu'Oc và
ci'ia Hoc vin. Toân bO các tài san cüa Vin sau khi thanh loan các khoán cOng ng
và dóng gop cüa các thânh viCn (nu có), sé du'çic trao Ii cho T-Ipc vin.
Chu'o'ng VI
QUAN HE CONG TAC
Diêu 17. Quan h ni bçI trong Vin
1. Vin hot dng theo ch dO thi.i tru'âng.
2. Các bô phân chrc näng, chuyên mOn nghip vi trong Vin có chü'c
nàng tham rnuu va g111p Giárn dc Vin diu hanb va tritn khai các hoit
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dng cüa Vin theo trng linh virc duçic phân cong. Quan h giüa các b phn
chirc näng, chuyên mon nghip vi trong Vin là quan h ngang cap, phi hqp
hoat dng ct thirc hin t& nhim viii duçc giao.
Diu 18. Quan h giü'a Vin vói H9c vin
1. Giám dc Vin chju s1,r chi dao trirc tip cüa Giám dc Hc vin v
m9i hot dng cüa Vin.
2. Quan h gita Vin vOi các dan vj thuc, trrc thuc H9C vin là quan
h dng cap, pMi hçp hoat dng nhm thirc hin nhim vii duçic giao.
3. Triing hçp không thng nht trong qua trInh phi hçp thirc hin
nhiêm vu vi các dan vj thuc, tr%rc thuc H9c vin, c.n xin kin cUa Giám
dc Hoc vin.
Chirong VII
CHE DO THÔNG TIN BAO CÁO vA KY LUAT LAO DQNG
.A
Dieu
19. Che d9 thong tin
Vin có trách nhim thirc hin ch d thông tin, báo cáo theo quy djnh cüa
H9c vin và các ca quan, t chüc có lien quan v các boat dng cüa Vin theo
chirc näng, nhim vij duqc giao.
Diu 20. Ch tI báo cáo
1. Thirc hin báo cáo chuang trInh cOng tác tháng, qu', näm và các báo
cáo dt xut cho H9c vin theo quy djnh.
2. Phó Giám dc Viên báo cáo Giám dc Viên:
a) TInh hInh thrc hin nhtng cong vic thuc 1mb virc diiçic phân cong
phi trách, nhüTlg vic cn xin kin cüa Giám déc Vin.
b) Ni dung và k& qua các hi nghj, cuc hçp kkii Giám dc Vin üy
quyn tham dr hotc chi dao các hi nghj, cuc hpp do.
3. Các b phn chüc näng, chuyên mon nghip vçi:
a) Tru&ng b phtn chirc näng, chuyên mOn nghip v1t, Tru&ng PhOng
Hành chInh - K toán phái thirc hin ch d thông tin báo cáo Giám dc Vin
theo quy djnh cUa Vin.
b) PhOng Hành chInh - K toán cüa Vin có trách nhim hucng dan, theo
döi, don dc các b phtn chrc näng, chuyên mon nghip vi thirc hin nghiêm
tüc ch dO thông tin, báo cáo và t chirc khai thác thông tin phic vii sir chi dao
diu hành cüa Giám dc Viên.
Diu 21. Chê d k5 1ut lao dng
NguM lao dng cüa Vin phãi thrc hin nghiem chinh các quy djnh v
ch dO ki lut lao dng, bao gm:
1. Nghiêm tüc chip hành sr diu dng, phân cong nhim vii cüa Giám
dc Hoc vin, Giám dc Vin.
A

A
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2. Bão darn hoán thânh chrc trách, nhiêrn vu, không trôn tránh trách
nhim dugc giao.
3. Không tit 1 thông tin lien quan dn cac ho?t dng, các chuang trInh
cong tác cüa Vin khi chua duc sr dng ' ca Giám dc Vin.
4. Sir diing có hiu qua thii gi lam vic, có rnt diing gi ti Vin theo
quy djnh. KhOng sir diing thôi gian lam vic cüa Vin lam vic riCng. Không di
muon, v só'm, tu tap gay mat trât tu' trong Vin, Hpc vin.
5. Khi tham gia các cuc h9p phái th hin thai d nghiCrn tiiic, phát biCu
kin phái trên tinh thn xây dung, không lam viêc riêng trong gi hpp. Trung
hpp có nhim vi dOt xut khOng the tiêp tiic tham dr cuOc hçp, phãi báo cáo vá
dugc sx dng cia chñ t9a cuic h9p.
6. Trong quan h cOng tác phái tuân thá thü' b.c hánh chInh, chap hành
quy ch lam vic vá the hin rö chInh kin cüa cá nhân, cp dudi phái nghiCm
tiic chip hánh kin chi dto cüa cp trên.
7. Không duic ttx bO vic; nghi vic riCng phái báo cáo theo quy djnh;
khi di ra ngoâi Vin trong giô' lam vic phái báo cáo rô l do vá dugc su' dông '
cüa Giám dEc Viên.
8. Không duçc tix dua khách vào noi lam vic.
9. Thii'c hin nghiCm quy djnh v van hóa cOng s và các ni quy, quy
ch, quy dnh khác v trách nhiêm, nghia vu cüa nguO'i lao dng vá nh'ng diêu
nguñ lao dng khOng du'çic lam.
Chu'ong VIII
IMEU KHOAN Till HANH
Diu 22. lieu ltrc thi hãnh
1. Quy ch nay có hiu 1irc thi hành k tr ngáy k ban hành.
2. NhUng ni dung khác có liCn quan dn t chiirc và hoat dng cüa Vin
khOng dugc nêu tui Quy ch nay thI áp ding thco các quy djnh pháp 1ut khác
lien quan hoc Giárn dc H9c vin xern xCt quyt djnh.
3. Tming hçp các van ban dn chiu ti Quyt djnh duc sü'a dôi, b sung
hoc thay the thI thixc hin theo các van ban mi do.
4. Trong qua trInh hoat dng, Quy ch nay có th dup'c sa di, bO sung
phü hp vO diu kiên thrc t. Vic sñ'a di, b sung Quy ch do Giám dc I-19c
vin quyt dnh trCn c s d nghj cña Giám d

Nguyen h1 Lan
9

