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Ban hành Quy ch To chüc và hott dng cüa Vin Sinh vt cänh

GIAM DOC HOC VIEN NONG NGHIEP VIET NAM
Can ci Quyét inh s 441/QD-TTg ngàv 28 tháng 3 nám 2014 cia Thi
tu'ó'ng ChInh phi' ye viéc thành 1p HQC viçn Nóng nghip Viét Nani trCn co so' tO
chu'c igi Tnràng Dgi hQC NOng nghip HO Nói,'
COn ct Quyét d•inh s 873/QD-TTg ngOy 17 thOng 6 nOin 2015 cOa ThO
tu'ó'ng Chin/i phO phé duyt dé On t/ii diem do! mO'i CU' che hoçit dng CUa HQC Viçfl
NOng nghiép Vit Nain giai doçin 2015 - 201 7,'
COn ct'r Quyé't dinh sO 1026/QD-BNN- TCCB ngOy 13 thOng 5 nOm 2014
ca Bç5 tru'âng Bó NOng nghiép vO PhOt triCn nOng thOn quy d,inh ChU'C nOng,
nhiém vu, quyn hqn Va CU' cOu tO c/nrc cua HQC vin NOng nghip Vit Nam,'
COn ct' Quy che TO chu'c vO hoQt dng cua HQC vin NOng nghip Vit
Nam du'o'c ban hOnh kern theo Ngh/ quyt sá 42/HDHV-QN ngOy 12 thOng 10
nOni 2020 cOa Hi dOng HQC vin NOngnghip Vit Narn:
XCt Theo dC ngh/ cua GiOi'n dOc Viçn Sinh vOt canh (tQi TO' trinh sO
01/TTr-SVC ngOy 14 thOng 6 nOin 2021) vO theo de ngh/ cua Tru'O'ng ban TO
chu'c cOn b5 (tat TO' trInh sO 193/TTr-TCCB ngOy 15 thOng 6 nOiii 2021).
QUYET DINH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay là Quy chê To chii'c và hot
dng cüa Vin Sinh vt cánh.
Diu 2. Quyt dnh nay có hiêu 1'c thi hành ké tj' ngày k9.
Diêu 3. Chánh Van phOng I-Ipc vin, Tru'O'ng ban TO chñ'c can b, Tru'O'ng
ban Tài chInh và K toán, Giárn dc Viên sinh vat cánh, Tru'O'ng các do'n vi, các
cá nhân có lien quan chju trách nhiêrn thi hành Quyt d'
No'i u/ian:

- Nhu' Diêu 3;
- Bô NN vá PTNT (dê b/c);
- Lu'u: VT. TC, LT(7)

Nguyen T Lan

BO NONG NGP vA PTNT
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QUY CUE
T chfrc và hoyt dng cüa Vin Sinh 4t cãnh
(Ban hành theo Quyt djnh s 3323 /QD-HVN ngày 07 tháng 7 näm 2021
cüa Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Nam)

Chirong I
IMEU JUIOAN CHUNG
Diu 1. Phim vi diêu chinh và dôi ttrçrng áp diing
1. Quy ch nay quy djnh v t chirc và hoat dng cüa Vin Sinh 4t cành
thuc Hçc vin Nông nghip Vit Nam.
2. Viên chtrc, ngllâi lao dng cüa Vin Sinh 4t cãnh và các t chirc, cá
nhân có quan h cong tác vi Vin Sinh vt cánh chju s1r diu chinh cUa Quy
ch nay.
Diu 2. Vj trI pháp 1
1. Vin Sinh 4t cành (sau day gi chung là Vin) là dan vj thuc H9C
vin Nông nghip Vit Nam (sau day gi chung là Hc vin), có con dâu Va
tài khoãn riêng ma tai Kho bac Nhà nithc và ngân hang d thirc hin các giao
dch, cong tác chuyên mon theo quy dnh cüa pháp 1ut và cüa Hpc vin, hoat
dng trong linh v1rc nghiên ciru khoa h9c, dào tao và bi dung ngn han,
cung cp djch vii tu vn v các linh vrc hoat dng chuyên mon cUa Hçc vin
theo ca ch tir dam bào chi thuang xuyên, hach toán ph thuc, tir chu trách
nhiêm truâc Nhà nrn9c và Hc viên v các hoat dng theo chrc näng Va
nhim v1i duc giao.
2. Ten to chirc:
a) Ten vit dy dü bang ting Vit: Vin Sinh vt cành.
b) Ten giao djch quc t bang ting Anh: Institute of Ornamental
Oganism Science. Ten vit tt là: IOOS
3. Trii sa chInh cüa Vin dt tai: Hc vin Nông nghip Vit Nam, Th
trn Trâu QuS', Huyn Gia Lam, Thành ph Ha Ni.
Diu 3. Nguyen tc lam vic
1. Vin Sinh v.t cãnh lam vic theo ch d thu tru&ng; mi hoat dng cüa
Vin phãi tuân thu các quy djnh cüa H9cvin và pháp lust.
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2. Trong phân cong cOng viêc, mi vic chi giao mt b phn chirc
näng/chuyen mon chü tn, Tru'&ng bO phn chiic näng/chuyêri mon phái chju trách
nhiêrn chInh v cOng vic duc giao. Viên chrc và nguO'i lao dng (sau dày gpi
chung là ngu'O'i lao dng) cila Vin phái thii'c hin các cOng vic dàng phm vi,
thrn quyn và trách nhiëm duçe phãn cOng; tun thu trInh tr, thu tic và thai gian
theo diing quy djnh. TnrOilg hcp dOt xut hoãc Co yêu câu khác cüa Elpc vin phái
xin ' 1cin Giám doe Vin d giái quyM.
3. Phát huy näng 1irc và sO' tru'ng cüa flgu'O'i lao dng, dê cao trách nhim
trong phi hap cOng tác, trao di thông tin trong giái quyët cong vic Va trong
moi hoat dng theo clirc näng, nhiêm viii, quyn h?n dupe giao.
4. Ch do, each thrc lam viëc, quail he cong tác, tnInh tu giái quyêt cong
viëc thu'c hiên theo Quy ch nay vii quy dinh, quy ch cOa Hpc vin.
Chu'o'ng II
CHUC NANG, NHIEM VIJ, QUVEN HAN VA NGHiA VIJ
Diêu 4. Chü'c nàng
1. Nghiên cüu và chuyii giao cOng ngh trong lThh vrc sinh vt cinh cho
các ca quan, tO chO'c vii các cá nhân cO nhu cãu.
2. Diio tao, bi du'O'ng, tap hun ngn han trong Iinh virc sinh vt cinh
cho co' quail, t chirc và các cá nhân có nhu ciu. Tham gia dào tao dê cap vim
bAng tir trInh d trung cp trO' Iêii.
3. Hap tác vó'i các co quail, ciic t chrc, ciic cá nhân trong vii ngoii nuó'c
v dào tao, nghiên ciru khoa hoc vii chuyên giao cOng ngh tnong linh vrc sinh
vâtcinh.
Diêu 5. Nhiêm vu
1. Phiic vu cOng tác diio tao, nghiên ciru khoa lipe, chuyën giao cOng
ngh cüa Hpc vin.
2. TO chrc thu'c hiên các chrc ning du'ac nêu tai Diêu 4 cua Quy ché nay.
3. Thu thp, báo tOn nguOn tii nguyen sinh vat cãnh (thu'c vat, dng vt,
dng vt thüy sinh, dá inh, g lila vii tinh v cThh,,) urn cinh.
4. Nghiên cru nhan giong, k' thut nuOi, trong sinh vt canh cO giá trj
theo nhu cAu thi tru'O'ng. Xiiy dimg, phát triên vii chuyen giao 1110 hinh sinh
vat cinh.
5. Dào tao, bOi du'Oilg, tp hum, cap chimg chi/chü'ng nhn v linh vv'c
sinh vat cinh.
6. Ho tro' 1111111 thành vii gAn kt vó'i doanh nghiçp khoa hpc cOng ngh,
doanh nghip Spin-off dt tai Hpc viên dê day rnanh hoit dng nghien cru,
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chuyn giao các san phm cña Vin. Các hoit dng kinh doanh, thuong mai
hóa san phãrn duc tIirc hin thông qua các spin-off
7. Chü ti-i, to chrc thic hiên các dr an trong nuó'c, quOc tê ye dào tao và
tap hun thuôc linh vuc sinh vat cánh.
8. ChÜ ti-I và phi hp vâi các t chirc, dGn vi, cá nhãn có lien quan triên
khai thuc hin nhiêrn viii khoa hoc cong nghê các cp duç'c giao theo dñng quy
dinh cüa Nhà nu'ó'c và Hoc viên.
9. Nghiên cüu, xay dung và phát trin mO hlnh sinh vt cãnh phñ hçp tai
các vüng sinh thai.
10. T chirc k kt hpp dng chuyn giao cOng ngh vói các dja phu'oilg,
to chirc, cá nhân trong linh virc sinh vat cánh.
11. Tu vn 1dn true phong cánh vâ cánh quail, quy hoach thiêt ké các mO
hInh sinh vt cánh, sinh thai du lich, cánh quai' cOng viên du'O'ng phô.
Diêu 6. Quyn han
1. Xây dung và t chirc triên khai chi1l Iuc, chu'o'ng trInh, kê hoach
và rniic tiêu phát triên cüa Vin trong ngn han, trung han và dài han.
2. Tham gia tuyn ch9n hoc th'c hin rihirn vi khoa hçc vá cOng ngh
three giao.
3. Hcp tác vó'i các don vi và Ca nhân trong và ngoai fluo'c cung cap các
dich vu tu vn, nghiCn cru, bi duOilg, dào tao ngän han dáp rng nhu cãu cüa xã
hi theo thing quy djnh cüa phát lut và quy djnh cüa Hçc vin.
4. Hp tác, lien doanh, nhân tài tr tn tO chirc, Ca nhân; gop vn bang
tiên, tài san, giá trj quyn sd hü'u ti- I tue d hoat dpng khoa hpc và cOng ngh
theo quy djnh cüa pháp lut và cua 1-Icc vin.
5. Báo ho quyên sd hüu trI tuê; chuyCn giao, chuyen nhucng ket qua hoat
dông khoa hoc và cOng nghê theo quy dinh cüa pháp luât, Hoc vin v sd hu tn
tu và chuyn giao cOng ngh.
6. Cong b kt qua hot dông ldloa hoc và cOng ngh theo quy djnh cua
pháp lut và cüa Hçc viën.
7. Quyêt djnh to chdc b may, sO nguOi lam viêc, tuyen ditng vã ki hcp
dng lao dng vói cá nhân d thrc hin chnc näng, nhiêm vi vâ dnh hucing phát
tnin cña Vin theo dung quy dinh cna Nba nu'óc và cüa Hpc vin. Quyt dlnh
thành lap, b nhiërn các chCrc danh lãnh dao các doii vi thuôc Viên.
8. Quyt djnh rniic lucing, phii cp luong Va CáC chê d uu dãi ci th khác
dOi vó'i cá nhan lam vic tai Vin theo Quy chê clii tiCu nOi bO cüa Vin.
9. Thirc hin co ch quail i tài chinh theo quy dnh hin hanh cüa Nhà
nude, Hoc vin và Quy chê quán l' tài chInh, chi tiCu ni b cüa Vi1l.
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10. Drçyc vay von cüa các to clthc, cá nhãn dé dâu tu mO rng san xuât, nâflg
cao chit liip'ng các hoat dông cOa Viên và chiu trách nhiêm trá nc vay theo quy
dinh. Quán l' tài san, vat tu', và nhân lu'c lao dng cña Vin du'çc Hpc vin giao
theo quy djnh cüa pháp 1uit và Hpc vin.
Diêu 7. Nghia vy
1. TIii'c biên hoat dng khoa hoc và cOng ngh, các djch v lien quan
theo dñng chirc nàng, nhiêrn vi dupe giao.
2. Thuc hiên hçp dng khoa hoc và cong ngh dã k9 ket, nhiêrn vi khoa
hoc và cOng nghë do co quan, to chirc cO thâm quyên giao.
3. Thirc hin dan chü, bInh ding, cong khai trong vic su dung kinh phi
và thtrc hin nhim vi khoa hpc và cong ngh.
4. Báo darn kinh phi cho boat dng vâ sü dvng ldnh phi dâu tu', nhtn Oy
thác cho khoa hoc và cong ngh dtiing pháp 1ut.
5. Dãng ks', liL1 trü' và chuyOn giao kêt qua nghiCn cü'u khoa hpc và phát
trin cong ngh có sü' ding ngân sách nhà nuó'c.
6. Thrc hin ch d thông tin, báo cáo, kirn tra, thanh tra theo quy dlnh.
7. Thuc liiên quán l' tài chInh
các boat dOng khác theo quy djnh cña
Hoc viên và cña Nba nLró'c.
8. Thrc hin nghia vii tài chInh theo co chC dc thà/dc bit do Giárn doe
Hpc viên quyt djnh.
9. Thuc hiên ch dO k toán, thông tin, báo cáo, kiOrn tra, thanh tra theo
quy dnh.
10. Báo ye jo'j jell, giü gIn và phát triên thuong hiu cua Hpc vin trong
các quan h giao dich, hcip tác vói to chirc, Ca nhãn ngoâi l-lpc vin. Báo v ipi
Ich cüa Nhà nu'ó'c và xã hi, quyn, lçii Ich ho'p pháp và giü' bI rnt nhà nu'á'c cüa
cá nhân, t chrc trong hoat dng khoa hoc cOng nghê, dào tao.
11. Thuc hién các nhiêm vu khác theo quy djnh cüa pháp lut và cUa
Giárn dc Hpc vin giao.
va

Chu'o'ng III
TO CHIJ'C BQ 1AY
Diêu 8. Co cãu và chñ'c cüa Viên
Co cu to chrc cia Vin bao grn: Giárn dc, Phó Giárn dOe Vin và các b
phn chii'c nàng, chuyên mOn nghip vii.
Diêu 9. Giám dic và PhO Giáni dôc
1. Lnh dao Vin gOrn 01 Giárn dOe và 02 PhO Giárn doe.
2. Giám dc Vin là ngu'O'i dai din theo pháp lut eüa Vin. Giám doe và
các Phó Giárn dc Viën do Giárn dOe Hoc viën bO nhiêm, rnin nhiêrn.
to
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3. Nhiêrn kSJ cüa Giárn dc Viên theo nhiêm k' Giárn doe Hçc vin Va có
th dime b nhjêrn lai. Nhjêrn kSJ cija Phó Giám dc theo nhiêrn kST cüa Giárn
dc Viên và có th duoc b nhiêm lai. Quy dinh v gii thiu và b nhim, min
nhiërn Giárn dc, Phó Giárn dc Viên theo quy dinh v bO nhiêrn, rnin nhirn
cüa Hoc viên.
4. Nhiêrn vu vá quyën hçtn cña Giám dOe Vin.
a) Chi dao, quán 1' vâ diu hánh rnoi hoat dng cña Vin theo ché d
thu truö'ng.
b) Chu hoàn toàn trách nhirn trixO'c pháp 1ut, tru'óc Hçc vin ye hoat
dng cüa Vin sinh vt cânh theo quy dnh cua pháp 1ut và QUy ch nay,
c) Quyêt dinh thành lap, to cht'rc 1i, giái the và quy dnh tO chii'c và hoat
d5ng cua các do'n v t1iuc Vin.
d) Quyt djnh s lrnyng nguO'i lam viêc, vi trI quán 1i các phOng, b rnOn,
v tiêu chun và tuyn ding, quán l, sr dmg ngui lao dng cña Vin; quyêt
dinh bô nhiêm, bô nhiêm lai, thuê darn nhiêm, min nhiêrn cap tru'O'ng, cap phó
các doi vi thuôc Viên.
e) Quyt dinh ye mire lu'o'ng, phu cap theo Iu'o'rig và các ch d dãi ng ci
th di voi cá nhân lam vic tai Viên sinh vt cánh tuãn thu Quy ché chi tiêu ni
bô cüa Viên.
f Ban hành hoãc trInh Giám dOe Hoc vin ban hành Quy chê chi tiêu ni
bô, Quy ch lam viêc cüa cüa Viën theo quy dinh ci1a pháp Iut và Hçc vin.
g) Thi,rc hiên cOng tác di ngoai dôi vâi các tO chirc, cá nhân trong và
ngoài nuó'c.
h) MOi các nhà khoa hoc và cong tác viên trong và ngoài nu'ó'c den Vin
lam vic theo dung quy djnh.
5. Phó Giárn doe Vin giüp Giám dOe Vin trong các linh vrc cOng tác
duc Giám dc Viên giao; duçic quyt djnh nhttng vn d thu5c pham vi nhim vii
dime phân cOng và chiu trách nhiêrn truc Giám doe Vin ye cOng vic du'ç'c giao.
6. Khi Giárn dc Vin vng mt, môt Phó Giám dOe Vin duc Giám dOe
Vin ñy quyn quan l' và diu hành hot dng cüa Vin.
Diêu 10. Các b phn chuc nàng, chuyên mon nghip vi11 cüa Vin
1. Bô mOn Hoa cay cánh.
2. Bô mOn Dng vt cánh.
3. B mOn Sinh vt cánh thuy sinh.
4. Phông Thj trtsO'ng, dào tto và chuyCn giao.
5. PhOng Hành chinh - K toán.
Chuc näng, nhiêrn v1i cii th cua tung b5 phn chirc nãng và chuyën mOn,
s 1uçng va ten gçi cüa eáe b phn chue nàng va ehuyên mOn eO the thay dOi
5
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trong qua trinh xay dirng vâ phát trin cña Vin. Vic thành 1p, sap nhp, giãi
th, t chirc 'ai các t, bô phân chirc näng và chuyên mOn do Giám dOc Vin
quyêt djnh.
Viên chirc vâ ngu'1i lao dng cña Vin th'c hin các nhirn vu chuyên
mOn do Giám dc Vin phân cOng và chju trách nhirn tru'fyc Giám dôc Vin,
tnnc pháp lut v thrc hin nhirn vi du'çc giao.
Diêu 11. Nhân luc cüa Viên
1. Ngui lam vic theo ch d hvp dOng lao dng và nguOi lam vic
kiêm nhiêrn, Cong tác viên.
2. Quyn và nhiêrn vu cüa nguO'i lao dng trong Vin.
a) Dup'c hu'O'ng các quyn cüa ngu'O'i lao dng theo quy dnh cüa pháp
luãt; duo'c tao diu kiën hoc tp, bôi du'Og, nâng cao trmnh d.
b) Du'p'c dánh giá, phân loai hng nàii \/ vic thtrc hin iihiêii vi cüa
rnInh; duGc xét thi dua, kihen thuang theo quy dnh.
c) Thrc hin ni quy, quy ch, quy dinh cua Viên, Hçc vin và cüa
Nhâ nuóc.
d) Hoàn thành nhim vii chuyên mon và các cOng vic du'cic giao.
e) Tham gia gop kin vào vic phát triên Viën, Hoc vin; tham gia xãy
dirng các ni quy, quy ch, quy dinh và giai quyêt nhflng vn dé có lien quan,
tharn gia dánh giá kt qua hoat dng cüa Vin, Hpc vin.
f) NguO'i lao dng theo dánh giá, phãn loai hang nãm khOng hoàn
thành nhiêrn vu, hoäc vi pharn pháp lutt, k' luit lao dng bj xern xét, xü l'
theo quy djnh.
g) Bão ye lo'i Icli, giü gIn và phát trin thuo'ng hiu cüa Hçc vin trong
các quan he giao djch, hçip tác vói to chirc, Ca nhân ngoài Hpc vin. Báo v lçii
Ich cüa Nhà nuó'c và xä hi, quyn, Ipi jch hçp pháp và giü bi rnt nhà nuóc cüa
cá nhân, to chü'c trong hoat dng khoa hoc cOng ngh, dào t?o.
r

Chu'o'nglV
CO SO V1T CHAT, TAI CHNH
Diêu 12. Quán 1 tài chInh Va tài san
1. Vin xây dng k hoach cu th tao ngun kinh phi theo nguyen tc
"lay thu bñ chi" nhAm duy tn hoat dng cüa Vin.
2. Vin quãn l' thu, chi tiir các nguOn tài chInh cüa Vin duçc thc hiên
theo các quy dinh cüa Nha nuo'c, cüa Hpc viên và cüa Viçn; thuc hin nghia vi
np ngân sách nhà nuc, trich 1p các qu9 vâ thirc hin ch d k toán, tãi
chInh theo quy dlnh cua pháp lut va cüa Hçc vin.
3. Vin thuc hiên co ch quail Ii và sü' ding tài san theo các quy djnh cña
Nhà nu'âc, cüa Hoc viên và cüa Viën.
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Diêu 13. Nguôn tãi chInh cüa Vin
Ngun tài chInh cüa cña Nhã nu'óc, cüa I-Toe viën Va cüa Vin gôrn các
nguôn sau:
1. Nguôn tài chInh do ngân sách nhâ nu'ó'c cip (nêu co).
2. Kinh phi ti' eác d tái, chuGng trInh nghiên eru Va kinh phi tir các hoot
th5ng dáo tao, bi du'äng, nghiên cru khoa h9c, chuyên giao cong ngh và các
hoat dng djch vi khác theo quy djnh cüa pháp !ut.
3. Các nguOn tãi trçi, viën trG, qua biu, tang, cho cüa các dxn vi, tO chrc,
cá nhân trong vâ ngoài nuóc theo quy djnh cüa pháp lut.
4. Các nguOn tài chInh hçp pháp khác.
Diêu 14. Các khoãn chi cüa Vin
Các khoãn tiut cüa Vin së du'çe sfr diing vào các rniic dIch sau:
1. Trá tin Iu'o'ng, tin cOng, thu lao, dOng bäo hiërn b.t buc cho nguO'i
lao dng lam vic t?i Vin.
2. Chi phI hoat dOng cüa Vin.
3. Mua srn, thuê các phu'cmg tin vt chtt - k3 thuit can thiêt cho hott
dng cüa Vin.
4. Các khoãn chi khác theo quy dnh hin hành cüa pháp lut.
5. Thirc hiên trIch Ip các qu theo quy dnh.
Diêu 15. Tãi san cüa Viên
1. Tài san cüa Viên du'c Hoc viên giao vâ các tai san khác du'p'e Vin
ti.r trang bi dë phue vii nhu cu hoat dng cña Viii theo quy djnh cila Hpc vin và
các quy djnh cta Nhã nu'ó'c v du tu', quán li', sü' dtng tài san, co' so' vt chat. Chu
trách nhim quán lr các loai tài san vâ kiêm ké tâi san theo quy djnh hin
hành cüa Nhâ nuc và cüa Hoc viên.
2. Các kêt qua nghiên Ciru khoa hpc và phát triên cOng ngh và các tài san
trI tue khác hInh thành tr ngun vn tir du tu' cüa Vin thuc quyën sO' hru cua
Vin và dupe bão ho quyn sO' hru tn tu theo quy djnh cüa pháp lut.
3. Các tài san và ngun thu chInh cüa Vin dup'c hInh thành nhärn phic
vu các muc dich phü hGp vOi Quy ch nay theo quy dnh cüa pháp 1ut. Trong
mci trLro'ng hcp khOng du'cc chuyn thành sO' lmCru cá nhân du'i mpi hinh thü'c.
Chu'o'ng V
GIAI THE
Diêu 16. Giai the
Vin giái the trong các tnrOig hcp sau:
1. Tir nguyen clim dñ't hott dng.
2. Bi thu hi giy chirng nhn däng ki khoa hpc Va cOng ngh.
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3. Hott d5ng không có hiu qua, không có khâ nãng thirc hin chirc nàng
nhiêrn vu cüa Vin trong thô'i gian dài.
4. Vi pham quy djnh, quy ch cüa Hpc vin den müc phái giài the.
5. Vi pharn pháp 1ut den mü'c phái giäi the.
Hoc viên së xern xét quyt dinh viêc dmnh chi hoat dng hoc giái the Vin.
Trong trnô'ng hçip giái th, Vin së thuc hin theo diing quy djnh cüa Nhà nuc và
cüa H9c viên. Toàn ho các tài san cüa Viên sau khi thanh toán các khoãn cong nci
và dóng gop cüa các tbành viên (nu co), së duo'c trao lai cho Hpc vin.
Chu'o'ng VI
QUAN HE CONG TAC
IJiêu 17. Quan h nii b trong Vin
I. Viên hoat dng theo ch d thu truOng.
2. Các b phn chirc nãng, chuyên mOn nghip vii trong Vin có chrc
näng tharn rnu'u và giüp Giárn doe Vin diêu hành và triên khai eác boat
dng cüa Vin theo tiirng linh virc du'ç'c phân cOng. Quan h giü'a các b phn
chirc näng, chuyên mOn nghip vi trong Viên là quan h ngang cap, phôi hçp
hoat dng dê thrc hin tM nhirn vi duçic giao.
Diêu 18. Quan h gifl'a Vin vô'i HQC vin
1. Giárn dôc Viri cánh chju su, ehi dao tru'c tip cüa Giám dc H9c vin
v rnoi hoat dng cüa Vin.
2. Quan h giU'a Viên vol các do'n vj thuôc, true thuôc Hpc vin là quan
h dng cp, phi hçp hoat dng nhrn thirc hin nhirn v11 du'çc giao.
3. TnrOiig hop không thông nhât trong qua trinh phOi hçp thirc hin nhim vii
vol các do'n vi thuôc, tru'c thuôc Hoc viên, cn xin ' kiên cña Giárn dôc Hçc viên.
Chtro'ng VII
CHE DO THÔNG TIN BAO CÁO VA KY LUST LAO DONG
Diêu 19. Ch d thông tin
Viên có trách nhiêm thrc hiêii ché d thông tin, báo cáo theo quy djnh cüa
Hpc vin và các co quan, t chO'c có lien quan ye các boat dng cüa Vin theo
chüc näng, nhim vti du'ç'c giao.
Diêu 20. Chê do báo cáo
1. Thuc hiên báo cáo chu'o'ng trInh cong tác tháng, qu, närn và các báo
cáo dot xuât cho Hoc vin theo quy dinh.
2. Phó Giám dc Viên báo cáo Giám dOc Viën:
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a) TInh hmnh thi'c hién nhilng cong vic thuOc 1mb virc du'çc phân cOng
phi trách, nhüng viëc can xin ' kiên cüa Giám dOe Vin.
b) Ni dung và lct qua các hi nghj, cuc hpp khi Giárn doe Vin üy
quyn tharn dtr hoäc chi dçto các hi nghj, cuôc h9p do.
3. Các b phn chirc nàng, chuyên mOn nghip vi:
a) Tru'ng bô phn chOc nãng, chuyên mOn nghip vij, Truo'ng PhOng
Hành chInh - Ké toán phái thijc hiên ch d( thông tin báo cáo Giám dOe Vin
theo quy djnh cia Vin.
b) PhOng Hành chInh - K toán cüa Vin có trách nhiêrn huóng dn, theo
dOi, don dc các bô phân chirc nãng, chuyên mOn nghip vi thçrc hin nghiêrn
tic ch do thông tin, báo cáo va t ehüc khai tháe thông tin phiic v sir chi dao
diu hánh cia Giám dOe Viên.
Diu 21. Chê do ky 1ut lao dng
NguO'i lao dOng cua Vin phái thirc hin ngbiêrn chinh các quy djnh ye
ché d ky 1ut lao dOng, bao gm:
1. Nghiêm tic chp hànli ski' diu dng, phân cOng nhim vi cüa Giám
dc Hoc viên, Giárn doe Vin.
2. Báo darn hoán thánh chrc trách, nhiêm vu, khOng trOn tránh trách
nhim dup'c giao.
3. Không tit 1 thông tin lien quaii dn các hot dng, các chuo'ng trInh
cOng tác cüa Vin khi chra du'ç'c sir dông ' cOa Giárn dOe Vin.
4. Str diing có hiu qua thO'i giO' lam vic, CO rnt dung giO' tti Vin theo
quy djnh. Không sü ding thO'i gian lam vic cüa Vin lam vic riêng. Không di
rnun, ye sO'rn, tu tap gay mat trât tu' trong Vién, Hçc vin.
5. Khi tham gia các cu5c hpp phái the hin thai d nghiêrn tOe, phát biêu
' kin phái trên tinh thin xay thrng, khOng lam vic riêng trong giO' hçp. Tru'O'ng
hçip có nhiêrn vu dOt xut không th tip tc tham dp cuc hpp, phái báo cáo vá
du'ac ski' dng ' cüa chi tça cw5c hpp.
6. Trong quan h cong tác phãi tuân thu thir bc hành chInh, chap hành
quy ch lam vic và the hin rO chInh ldn cOa cá nhân, cap du'ó'i phâi nghiêm
tOe chip hành ' kin clii dçto cOa cp trén.
7. KhOng du'o'c tr r bO vic; nghi vic riêng phái báo cáo theo quy djnh;
khi di ra ngoài Viên trong giO' lam vic phái báo cáo rO 1' do và du'çc su dOng '
cOa Giárn doe Viên.
8. KhOng du'c tr ' du'a khách váo no'i lam vic.
9. Thi'c hin nghiêm quy dinh ye van hóa cOng sO' và eác ni quy, quy
ch& quy dinh khác ye trách nhiêm, nghia vu cüa rigu'O'i lao dng vâ nhrng diêu
ngu'O'i lao dng khOng du'cc lam.
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Chu'o'ng VIII
DIEU KHOAN Till HANH
Diêu 22. Hiêu lu'c thi hãnh
1. Quy ch nay có hiu Iirc thi hành ké tü' ngày k' ban hânh.
2. Nhü'ng nôi dung khác có lien quan den to chñ'c và hot dng cüa Vin
khOng di.rc neu tai QUy ch nay thI ap dung theo các quy djnh pháp lut khác
lien quan hoäc Giárn dOc Hpc viên xern xét quyêt djnh.
3. Tnro'ng hop cac van ban dn chiu tai Quyt djnh du'pc sñ'a dOi, bO sung
hoc thay th thI th'c hin theo các van ban mó'i do.
4. Trong qua trInh hoat dng, QUy ch nay có the du'pc sira dOi, bO
sung d phii hçp vo'i diu kin thirc t. Vic sü k. b sung Quy ch do
Giárn dc HQc vin quyt djnh tren CO SO' d i
Viën./.
C

Nguyen hj Lan
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