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Lời giới thiệu 
 

Giáo dục Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI đang đứng trước nhiều cơ 

hội và thách thức lớn, đó là sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, sự giao lưu và 

hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Nhu cầu học tập tăng nhanh, thị trường lao động 

ngày càng đòi hỏi khắt khe khiến giáo dục phải tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào 

tạo, phải vươn lên tầm cao mới để đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực của sự nghiệp công 

nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Từ thách thức đó, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã 

không ngừng đổi mới và phát triển, đặc biệt trong công tác quản lý và cải cách các thủ 

tục hành chính. Năm 2015, ĐHTN đã quyết định vận hành và áp dụng Hệ thống tiêu 

chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 nhằm từng bước chuẩn hoá theo các yêu cầu 

của Quốc tế. 

Cuốn sách này là sản phẩm từ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ 

quan ĐHTN, được tổng hợp và biên soạn với những đóng góp quý báu của Lãnh đạo 

thuộc ban chỉ đạo đề án ISO ĐHTN và của Lãnh đạo các Ban chức năng và tương 

đương, đặc biệt là sự đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên khối cơ quan Đại học Thái 

Nguyên. Cuốn sách là cẩm nang đối với các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các cơ sở 

giáo dục, các cán bộ, giảng viên và những độc giả quan tâm đến hoạt động quản lý hành 

chính của cơ quan Đại học Thái Nguyên. 

Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần I: Giới thiệu về Hệ thống quản lý chất 

lượng TCVN ISO 9001:2008 (Sổ tay chất lượng) tại Cơ quan ĐHTN, cuốn sách là một 

phần bắt buộc khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại ĐHTN, phần này giới thiệu 

tới độc giả  về HTQLCL và phạm vi áp dụng đối với HTQLCL trong giai đoạn 2015 đến 

nay tại cơ quan ĐHTN; Phần II: Giới thiệu văn bản pháp quy của Bộ giáo dục và Đào 

tạo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đại học vùng; Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương của ĐHTN; Các quy trình thực 

hiện các nhiệm vụ và chức năng được xây dựng từ việc áp dụng HTQLCL tại cơ quan ĐHTN. 

Qua cuốc sách này chúng tôi muốn giúp độc giả hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của từng 

đơn vị trong cơ quan ĐHTN cũng như thấy được Quy trình thực hiện các công việc theo chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị đã được Giám đốc ĐHTN phê duyệt. 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với hy vọng góp phần tích cực vào 

việc nâng cao chất lượng quản lý hành chính tại cơ quan Đại học Thái Nguyên và góp 

phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên. 

 Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016 

Tác giả 

TS. Phạm Văn Hùng 
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1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỔ TAY CHẤT LƢỢNG 

1.1. Mục đích 

Sổ tay chất lƣợng là tài liệu mô tả hệ thống chất lƣợng của Đại học Thái Nguyên 

(sau đây gọi tắt là Đại học) theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 

trong việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ, hợp tác quốc tế thoả mãn các yêu cầu của ngƣời học, của khách hàng, 

yêu cầu của quản lý và các bên có liên quan. 

1.2. Tài liệu viện dẫn 

- TCVN ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. 

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập 

Đại học Thái Nguyên. 

- Căn cứ Thông tƣ số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên. 

- Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học 

Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN, các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. 

- Quyết định số 11/QĐ-ĐHTN ngày 02/01/2014 của Giám đốc Đại học Thái 

Nguyên về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO tại Đại học Thái Nguyên. 

1.3. Các từ viết tắt 

- ĐHTN                Đại học Thái Nguyên 

- STCL Sổ tay chất lƣợng 

- HTQLCL             Hệ thống quản lý chất lƣợng 

- TCVN                 Tiêu chuẩn Việt Nam 

- NCKH  Nghiên cứu khoa học 

- CGCN  Chuyển giao công nghệ 

- CSGDĐHTV      Cơ sở giáo dục Đại học thành viên 

- TTGDQPTN       Trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên 

- HSSV  Học sinh sinh viên 

1.4. Giải thích từ ngữ 

1.4.1. Lãnh đạo cao nhất: Giám đốc Đại học Thái Nguyên trực tiếp thực hiện chức 

năng quản lý cao nhất về Hệ thống quản lý chất lƣợng TCVN ISO 9001:2008.   
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1.4.2. Ban chỉ đạo ISO: Bao gồm Giám đốc, các phó Giám đốc, Chánh văn phòng, 

trƣởng các Ban chức năng và tƣơng đƣơng và một số cán bộ khác tham gia chỉ đạo thực 

hiện Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2008. 

1.4.3. Đại diện lãnh đạo: Ngƣời đƣợc chỉ định để bảo đảm hệ thống chất lƣợng đƣợc 

thiết lập, thực hiện và duy trì phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, và báo cáo về việc 

thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lƣợng cho Giám đốc xem xét làm cơ sở cho 

việc cải tiến hệ thống quản lý chất lƣợng. 

1.4.4. Hồ sơ và tài liệu 

a) Hồ sơ: Bằng chứng chứng tỏ một hoạt động, một công việc đã đƣợc thực hiện. 

b) Tài liệu kiểm soát: Tài liệu đƣợc phê duyệt hiện đang đƣợc sử dụng. 

c) Tài liệu lỗi thời: Tài liệu không còn tiếp tục sử dụng hay đã bỏ khi duyệt lại. 

1.4.5. Khách hàng (Đối tượng phục vụ) 

Khách hàng trong HTQLCL khi áp dụng tại ĐHTN đƣợc hiểu là đối tƣợng đƣợc 

quản lý và đối tƣợng phục vụ của ĐHTN. Khách hàng đƣợc chia thành khách hàng trực 

tiếp và khách hàng gián tiếp: 

a) Khách hàng trực tiếp đƣợc hiểu là các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn 

vị trực thuộc ĐHTN; 

b) Khách hàng gián tiếp chính là ngƣời học, cựu học sinh sinh viên, nhà tuyển 

dụng, các cơ quan hữu quan và xã hội nói chung liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của ĐHTN. 

1.4.6. Sản phẩm 

Toàn bộ các tài liệu, văn bản liên quan đƣợc xây dựng và áp dụng trong 

HTQLCL, bao gồm: các quyết định, quy định; sơ đồ tổ chức; bản mô tả công việc tƣơng 

ứng với các vị trí chức danh trong sơ đồ tổ chức; các quy trình theo chức năng và nhiệm 

vụ; các quy định về chế độ báo cáo; các kế hoạch nhiệm vụ năm (năm học). 

1.4.7. Phạm vi phân phối 

STCL đƣợc phân phối tới Giám đốc, các phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, trƣởng 

các Ban chức năng và tƣơng đƣơng trong Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra, STCL còn có thể 

đƣợc cung cấp cho khách hàng, cơ quan, đơn vị bên ngoài khi Giám đốc phê duyệt. 

1.4.8. Duy trì và kiểm soát 

- STCL do Giám đốc phê duyệt và ban hành. 

- STCL đƣợc Ban Thƣ ký ISO của Đại học lƣu giữ, phân phối, cập nhật khi có 

những thay đổi. 
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2. GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

1. Lịch sử phát triển 

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) – tên giao dịch bằng tiếng Anh: Thai Nguyen 

University, viết tắt là TNU, đƣợc thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 

năm 1994 của Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại các trƣờng đại học trên địa bàn thành 

phố Thái Nguyên. ĐHTN là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, 

trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực 

giáo dục, nông lâm ngƣ nghiệp, y tế, kinh tế, công nghiệp, công nghệ thông tin và 

truyền thông, thiết lập, cung cấp các giải pháp nghiên cứu khoa học và các chính sách 

nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, một cách bền vững 

khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nƣớc. ĐHTN xác định để hoàn thành tốt vai 

trò, sứ mệnh của mình thì cần có chiến lƣợc phát triển bền vững là “Hƣớng tới chất 

lƣợng, đẳng cấp và trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và 

chuyển giao công nghệ (CGCN) hàng đầu ở Việt Nam và có danh tiếng trong khu vực”. 

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển (1994-2015), từ lúc ban đầu chỉ có 

05 đơn vị thành viên, đến nay ĐHTN đã có 26 đơn vị trực thuộc gồm: 08 cơ sở giáo dục 

đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc; 05 viện nghiên cứu; 11 đơn vị phục vụ đào tạo và 

dịch vụ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, NCKH và CGCN; các hội đồng, 

các tổ chức đoàn thể. 

Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, khoa trực thuộc, các viện nghiên cứu, các 

đơn vị phục vụ đào tạo và dịch vụ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, 

NCKH và CGCN của Đại học Thái Nguyên, cụ thể nhƣ sau: 

08 cơ sở giáo dục đại học thành viên và 2 khoa trực thuộc: 

1. Trƣờng Đại học Sƣ phạm; 

2. Trƣờng Đại học Y – Dƣợc; 

3. Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; 

4. Trƣờng Đại học Nông Lâm; 

5. Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; 

6. Trƣờng Đại học Khoa học; 

7. Trƣờng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông; 

8. Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 

9. Khoa Ngoại ngữ; 

10. Khoa Quốc tế. 
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 05 đơn vị nghiên cứu: 

11. Viện Khoa học Sự sống; 

12. Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp; 

13. Viện Nghiên cứu Xã hội và nhân văn Miền núi; 

14. Viện nghiên cứu Kinh tế; 

15. Viện Kinh tế Y tế và các vấn đề Xã hội. 

 11 đơn vị phục vụ đào tạo: 

16. Nhà Xuất bản ĐHTN; 

17. Trung tâm Học liệu; 

18. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng; 

19. Bệnh viện trƣờng Đại học Y Dƣợc; 

20. Trung tâm Hợp tác Quốc tế; 

21. Trung tâm Đào tạo từ xa; 

22. Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ; 

23. Trung tâm Công nghệ thông tin; 

24. Trung tâm Phát triển nguồn lực ngoại ngữ (CFORD); 

25. Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống thông tin Địa lý (GIS); 

26. Trung tâm Nghiên cứu và CGCN vùng Đông Bắc. 

2. Sứ mạng 

Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, trung 

tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực: giáo 

dục, nông – lâm – ngƣ nghiệp, y tế, kinh tế, công nghiệp, công nghệ thông tin và truyền 

thông; nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thiết lập các chính sách nhằm 

đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội bền vững của Trung du miền 

núi phía Bắc và cả nƣớc. 

3. Tầm nhìn 

Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những đại học hàng đầu của Việt 

Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lƣợng quốc gia và quốc tế. 

Hƣớng tới chất lƣợng của các chƣơng trình đào tạo, phát triển nguồn lực phù hợp 

với các chuẩn quốc gia và quốc tế đảm bảo cho ngƣời học ở các bậc đào tạo sau khi tốt 

nghiệp sẽ nhanh chóng đƣợc tuyển dụng và họ sẽ trở thành lực lƣợng lao động trí thức 

nòng cốt, các chuyên gia giỏi, nhà quản lý giỏi và là nhà lãnh đạo hoạt động hiệu quả 

trên các lĩnh vực công tác. 
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4. Giá trị cốt lõi 

Đề cao tinh thần: “ĐOÀN KẾT – TRUNG THỰC – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ - 

CHẤT LƢỢNG”. Đại học Thái Nguyên cam kết: 

Tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc và chuẩn mực giáo dục đại học của Việt 

Nam và quốc tế. Coi trọng phát triển chất lƣợng đào tạo là sự sống còn của Đại học. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên chất lƣợng cao về chuyên môn, phẩm chất 

đạo đức tốt. Phát huy tính dân chủ và khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ và sinh viên 

trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Xây dựng cơ sở vật chất vững mạnh, kỹ thuật hiện đại để thực hiện tốt chức năng 

đào tạo và nghiên cứu khoa học của một Đại học trọng điểm quốc gia. 

Thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học để 

không ngừng phát triển và nâng cao vị thế ở trong nƣớc và trên trƣờng quốc tế. 

Gắn liền hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển 

kinh tế, xã hội khu vực Trung du, miền núi phía Bắc cũng nhƣ trong cả nƣớc. 
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3. PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TCVN ISO 

9001:2008 TẠI CƠ QUAN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
 

ĐHTN áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 9001 phiên bản năm 2008 tƣơng đƣơng với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 đối với hoạt động quản lý nhà nƣớc tại Cơ quan ĐHTN theo chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc quy định tại Thông tƣ 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.  

Áp dụng HTQLCL trong quản lý nhà nƣớc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ 

ràng buộc từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ công chức thừa hành trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, có tính chất đặc thù là phải bảo đảm đúng theo luật định. Đặc biệt, trƣớc yêu 

cầu cải tiến thủ tục hành chính và phƣơng pháp quản lý của ĐHTN, việc áp dụng 

HTQLCL thể hiện tính chuyên nghiệp, sự minh bạch, công khai trong các hoạt động tại 

Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng tại Cơ quan ĐHTN theo một chuẩn 

mực đã đƣợc Chính phủ Việt Nam công nhận và thừa nhận bởi thế giới Diễn đàn Công 

nhận Quốc tế (IAF – International Accreditation Forum). 

Phạm vi áp dụng của HTQLCL tại Cơ quan ĐHTN trong năm 2015 – 2016 gồm 

có các đơn vị sau đây trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đƣợc Giám đốc ĐHTN phê duyệt 

và ban hành có Quyết định kèm theo:  

1. Văn phòng ĐHTN; 

2. Ban Công tác Học sinh Sinh viên; 

3. Ban Cơ sở Vật chất; 

4. Ban Đào tạo; 

5. Ban Hợp tác Quốc tế; 

6. Ban Kế hoạch Tài chính;  

7. Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục; 

8. Ban Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng; 

9. Ban Pháp chế và Thi đua; 

10. Ban Tổ chức Cán bộ;  

11. Ban Thanh tra; 

12. Trung tâm Công nghệ Thông tin; 

13. Văn phòng Đảng uỷ ĐHTN; 

14. Văn phòng Công đoàn ĐHTN. 
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Hệ thống quản lý chất lƣợng này đƣợc thiết lập theo yêu cầu của Điều khoản 

4.2.2 - tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 do Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (I.S.O. 

– International Organization for Standardization) ban hành tƣơng đƣơng với tiêu chuẩn 

Việt Nam ISO 9001:2008 (TCVN) đƣợc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo 

Quyết định số 2885/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2008.  
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 chỉ áp dụng đối với Văn phòng,  

các Ban chức năng và tương đương trong Cơ quan ĐHTN như đã nêu ở trên. 

HỘI ĐỒNG ĐHTN ĐẢNG ỦY ĐHTN 

 

VĂN PHÒNG, 

CÁC BAN CHỨC NĂNG 

VĂN PHÒNG 

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ 

BAN ĐÀO TẠO 

BAN CÔNG TÁC 

 HỌC SINH SINH VIÊN 

BAN THANH TRA 

BAN KHẢO THÍ VÀ 

ĐẢM BẢO CHẤT 

LƢỢNG GIÁO DỤC 

BAN KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ & MÔI TRƢỜNG 

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT 

BAN PHÁP CHẾ THI ĐUA 

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

CÔNG ĐOÀN 

ĐOÀN THANH NIÊN 

HỘI CỰU CHIẾN BINH 

HỘI SINH VIÊN 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA 

KHEN THƢỞNG 

HỘI ĐỒNG TƢ VẤN 

BAN  

GIÁM ĐỐC ĐHTN 

CÁC CSGD ĐẠI HỌC 

THÀNH VIÊN VÀ CÁC 

KHOA, TT TRỰC THUỘC 

TRƢỜNG ĐH KỸ THUẬT 

CÔNG NGHIỆP 

TRƢỜNG ĐH SƢ PHẠM 

TRƢỜNG ĐH Y DƢỢC 

TRƢỜNG ĐH KINH TẾ & 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

TRƢỜNG ĐH KHOA HỌC 

TRƢỜNG ĐH CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN &  

TRUYỀN THÔNG 

KHOA QUỐC TẾ 

TRƢỜNG CĐ KINH TẾ  

KỸ THUẬT 

KHOA NGOẠI NGỮ 

TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM 

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO & 

NCKH TRỰC THUỘC 

BỆNH VIỆN TRƢỜNG   

ĐẠI HỌC Y - DƢỢC  

VIỆN KHOA HỌC  

SỰ SỐNG 

VIỆN NGHIÊN CỨU     

CNC VỀ KTCN 

VIỆN KINH TẾ XÃ HỘI  

& NHÂN VĂN MIỀN NÚI 

TT NCKH & CGCN  

VÙNG ĐÔNG BẮC 

TT HỢP TÁC NGHIÊN 

CỨU & GIÁO DỤC 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

NHÀ XUẤT BẢN 

TT GIÁO DỤC  

QUỐC PHÒNG TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TT ĐÀO TẠO  

TIỀN TIẾN SỸ 

TT PHÁT TRIỂN NGUỒN 

LỰC NGOẠI NGỮ 
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4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 

4.1. Yêu cầu chung 

HTQLCL đƣợc Đại học Thái Nguyên xây dựng, duy trì áp dụng và thƣờng 

xuyên cải tiến để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008. 

HTQLCL này qui định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, các mối quan 

hệ chỉ đạo trực tiếp và phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tiến hành các hoạt động 

liên quan. 

Các hoạt động điều hành và quản lý của Đại học Thái Nguyên nhằm kiểm soát 

hoạt động Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế đƣợc mô tả cụ thể trong các 

tài liệu liên quan thuộc HTQLCL do ĐHTN xây dựng phù hợp với các yêu cầu của tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008.  

Đại học Thái Nguyên đảm bảo mọi cán bộ, nhân viên đều thấu hiểu và tuân thủ 

tiến hành theo đúng các quy định của hệ thống tài liệu đƣợc ban hành.  

4.2. Hệ thống tài liệu 

4.2.1. Giới thiệu mô hình khái quát của HTQLCL 

Mô hình (Hình 1) mô tả một cách khái quát các hoạt động, các quá trình quản lý 

chất lƣợng của ĐHTN, thể hiện sự tƣơng tác giữa các quá trình hoạt động, tạo thành 

một hệ thống quản lý vận hành theo nguyên tắc cải tiến liên tục. 

Đại học Thái Nguyên đảm bảo tám (08) nguyên tắc về quản lý chất lƣợng đƣợc 

thể hiện một cách đầy đủ trong HTQLCL của mình, đó là:  

a) Việc quản lý chất lƣợng phải hƣớng tới sự thoả mãn các yêu cầu, mong đợi 

của khách hàng (Nguyên tắc định hƣớng bởi khách hàng); 

b) Việc quản lý chất lƣợng đƣợc đặt dƣới sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ về 

mục đích, đƣờng lối và môi trƣờng nội bộ trong tổ chức. Lôi cuốn mọi ngƣời tham gia 

trong việc đạt đƣợc các mục tiêu chung của tổ chức (Nguyên tắc lãnh đạo thống nhất); 

c) Việc quản lý chất lƣợng phải có sự tham gia đông đủ, tự nguyện của mọi 

ngƣời vì lợi ích chung của tổ chức (Nguyên tắc hợp tác triệt để); 

d) Việc quản lý chất lƣợng phải đƣợc tiếp cận theo quá trình (Nguyên tắc hoạt 

động theo quá trình); 

e) Việc quản lý chất lƣợng phải đƣợc tiếp cận một cách hệ thống (Nguyên tắc 

hệ thống); 
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f) Việc quản lý chất lƣợng phải thƣờng xuyên cải tiến (Nguyên tắc cải tiến liên tục); 

g) Các quyết định phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các thông tin và số liệu 

thực tế (Nguyên tắc quyết định dựa trên sự kiện); 

h) Việc quản lý chất lƣợng phải đƣợc tiến hành trên các quan hệ hợp tác chặt 

chẽ bên trong và bên ngoài (Nguyên tắc hợp tác bên trong và bên ngoài); 

4.2.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu 

Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lƣợng bao gồm: 

a) Chiến lƣợc phát triển, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, chính sách và mục tiêu 

chất lƣợng của ĐHTN; 

b) Sổ tay chất lƣợng; 

c) Các thủ tục bắt buộc của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (thủ tục 

kiểm soát tài liệu, thủ tục kiểm soát hồ sơ, thủ tục đánh giá nội bộ, thủ tục kiểm soát sản 

phẩm không phù hợp, thủ tục hành động khắc phục và thủ tục hành động phòng ngừa); 

d) Các văn bản, biểu mẫu, hồ sơ và thủ tục hành chính của ĐHTN. Cụ thể, Văn 

phòng, mỗi Ban chức năng và tƣơng đƣơng cần xây dựng ít nhất các loại văn bản sau đây:  

1. Sơ đồ tổ chức; 

2. Bản mô tả công việc tƣơng ứng với các vị trí chức danh trong sơ đồ tổ chức; 

3. Các quy trình theo chức năng và nhiệm vụ; 

4. Các quy định về chế độ báo cáo; 

5. Các kế hoạch nhiệm vụ năm (năm học). 

Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 2 dạng: giấy và điện tử. Tài 

liệu điện tử đƣợc phát hành trên mạng thông tin nội bộ và đƣợc kiểm soát song song với 

tài liệu dạng giấy, có giá trị tham khảo nhƣ nhau. 

4.2.3. Kiểm soát tài liệu 

Các tài liệu trong HTQLCL phải đƣợc kiểm soát, có nghĩa là phải đƣợc cấp có 

thẩm quyền xem xét, kiểm tra và phê duyệt. Hồ sơ hoặc hồ sơ minh chứng, đặc biệt là 

những hồ sơ phát sinh từ các biểu mẫu là một dạng tài liệu đƣợc kiểm soát. 

Kiểm soát đối với các tài liệu bên ngoài có liên quan và áp dụng trong HTQLCL: 

- Hệ thống tài liệu bên ngoài là những văn bản quy phạm pháp luật (Pháp lệnh, 

Luật, Nghị định, Thông tƣ, Quyết định, Chỉ thị, Hƣớng dẫn,…) hoặc những văn bản 

nhƣ các Công văn, Hƣớng dẫn, Thông báo, v.v... do các cơ quan thẩm quyền ban hành 

liên quan đến hoạt động của ĐHTN; 
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- Hệ thống tài liệu bên ngoài đƣợc ĐHTN tiếp nhận và sử dụng qua nhiều hình 

thức nhƣ: thông qua Công báo và trang tin điện tử của các Bộ, ngành, cơ quan; thông 

qua hội nghị, tập huấn triển khai; thông qua Trang tin điện tử Chính phủ, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hoặc mua từ nhà xuất bản hợp pháp; 

- Các văn bản pháp quy đƣợc tiếp nhận qua hệ thống văn thƣ đƣợc đóng dấu 

công văn đến, sao chụp và chuyển đến Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng 

có liên quan; 

- Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng có trách nhiệm phân công cán 

bộ quản lý tài liệu; thực hiện rà soát hệ thống văn bản; thƣờng xuyên cập nhật hiệu lực 

của văn bản, đảm bảo các tài liệu luôn s n có khi có nhu cầu sử dụng. 

4.2.4. Kiểm soát hồ sơ  

1. Hồ sơ là bằng chứng khách quan phát sinh từ phiếu, bảng, biểu, sổ,... đƣợc 

sao chụp từ biểu mẫu định trƣớc và đƣợc điền đầy đủ thông tin (viết tay hoặc đánh máy 

vi tính) trong quá trình vận hành HTQLCL. Hồ sơ cũng có thể phát sinh mà không theo 

hình thức của một biểu mẫu định trƣớc. Các hồ sơ xuất phát từ bên ngoài có liên quan 

cũng đƣợc coi là hồ sơ. Hồ sơ có thể ở dạng giấy hoặc điện tử. 

2. Hồ sơ phát sinh trong HTQLCL đƣợc lƣu trữ, xác định thời gian lƣu trữ, 

cách thức lƣu trữ, bảo quản, sử dụng, hủy bỏ theo nội dung quy định. 

3. Hồ sơ phải rõ ràng, đầy đủ theo đề mục (tên) đƣợc thiết kế s n. Tất cả hồ sơ 

đƣợc nhận biết thông qua tên gọi, đƣợc viện dẫn trong Sổ tay kiểm soát hệ thống quản 

lý chất lƣợng, các quy trình, các thủ tục, quy định, quy chế, hƣớng dẫn, v.v…  

4. Việc sắp xếp, lƣu giữ, bảo quản và bảo vệ hồ sơ phải đảm bảo tính khoa học, 

dễ truy xuất khi có nhu cầu đối chiếu, tra cứu. 

4.2.5. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương 

(Chi tiết tại Phần II) 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn Phòng, các Ban chức năng và 

tƣơng đƣơng, văn phòng Đảng Uỷ, văn phòng Công đoàn thực hiện HTQLCL ISO 

9001:2008 trong khối cơ quan ĐHTN: 

1) Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng: Ban hành theo Quyết định 

số 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; 

2) Văn phòng Đảng ủy: Ban hành theo Quyết định số 12/QĐ-BTV ngày 

03/12/2015 của Bí thƣ Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên; 
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3) Văn phòng Công đoàn: Ban hành theo Quyết định số: 158/QĐ-CĐ, ngày 28 

tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng, các Ban chức năng và 

tƣơng đƣơng xây dựng sơ đồ tổ chức, các mô tả công việc và các quy trình, cụ thể nhƣ sau: 

 

STT Tên đơn vị Số QT** Số MTCV 

1.  Văn phòng 11 18 

2.  Ban Công tác học sinh sinh viên 10 7 

3.  Ban Cơ sở vật chất 13 13 

4.  Ban Đào tạo 23 13 

5.  Ban Hợp tác quốc tế 12 8 

6.  Ban Kế hoạch tài chính 49 25 

7.  Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lƣợng giáo dục 9 9 

8.  Ban Khoa học công nghệ và Môi trƣờng 16 9 

9.  Ban Pháp chế thi đua 7 6 

10.  Ban Tổ chức cán bộ 12 7 

11.  Ban Thanh tra 5 6 

12.  Trung tâm Công nghệ thông tin 6 8 

13.  Văn phòng Đảng uỷ 9 5 

14.  Văn phòng công đoàn 5 7 

(** Tên các Quy trình được thể hiện chi tiết tại Phần II) 

4.2.6. Tổ chức và thực hiện  

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục đóng vai trò thƣờng trực Ban chỉ 

đạo ISO của ĐHTN, có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát quá trình triển khai áp dụng và 

đánh giá hiệu lực của HTQLCL này thông qua hoạt động đánh giá nội bộ. Kết quả đánh 

giá nội bộ là cơ sở xác định các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến đối với hệ 

thống quản lý chất lƣợng của ĐHTN .  

1. Quy định chung về đánh giá nhƣ sau: 

- Tần suất đánh ít nhất 01 lần trong năm; 



17 

 

- Đánh giá viên nội bộ là ngƣời độc lập với Văn phòng, các Ban chức năng và 

tƣơng đƣơng đƣợc đánh giá (ngƣời đánh giá không làm việc trong đơn vị đƣợc đánh giá); 

- Đánh giá viên nội bộ am hiểu về công việc đƣợc đánh giá và đƣợc tập huấn, 

đào tạo về phƣơng pháp, kỹ thuật đánh giá hệ thống quản lý chất lƣợng. 

2. Tiến hành đánh giá: 

- Tuỳ theo mức độ của sự không phù hợp, những phát hiện của đánh giá viên nội 

bộ có đƣợc mà phân thành: 

+  Sự phù hợp (Conformity): là việc thực hiện đúng theo yêu cầu đã quy định 

bằng văn bản trong HTQLCL;  

+  Sự không phù hợp (Non-conformity): là việc không thực hiện đúng đúng 

theo yêu cầu đã quy định bằng văn bản trong HTQLCL; 

+ Sản phẩm không phù hợp cũng đƣợc coi là một sự không phù hợp, nhƣng gắn 

liền với kết quả xử lý hoặc giải quyết (đầu ra) một quy trình, một hoạt động, một công 

việc cụ thể của ĐHTN thông qua sự tham mƣu của Văn phòng, các Ban chức năng và 

đƣơng tƣơng; 

+  Nhận xét (observation) hoặc lƣu ý nhắc nhở: là việc có thực hiện theo các 

quy định trong hệ thống quản lý chất lƣợng nhƣng có những thiếu sót nhỏ không gây 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc, chƣa đến mức để kết luận thành 1 điểm (sự) 

không phù hợp. 

- Khi tiến hành đánh giá nội bộ, tùy theo quyết định của trƣởng đoàn đánh giá, 

nếu phát sinh những sự không phù hợp thì đánh giá viên nội bộ viết/ghi vào Phiếu thực 

hiện hành động khắc phục/phòng ngừa hoặc đánh máy vi tính các nội dung trong phiếu 

và chuyển đến bên (tức là Văn phòng, các Ban chức năng hoặc tƣơng đƣơng) đƣợc 

đánh giá trong cuộc họp bế mạc; bên đƣợc đánh giá cần ấn định ngày dự kiến hoàn tất 

hành động khắc phục trong cuộc họp này. 

3. Thực hiện hành động khắc phục sự không phù hợp: 

- Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng đƣợc đánh giá tiến hành xác 

định nguyên nhân, và đề xuất hành động khắc phục nhằm đảm bảo không để cho sự 

không phù hợp này tái diễn trong tƣơng lai; 

- Thời gian thực hiện phân tích nguyên nhân và nộp Lãnh đạo ĐHTN xem xét tối 

đa không quá 07 ngày làm việc; 

- Thời gian khắc phục, tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của sự không 

phù hợp mà xác định; hoặc tùy theo đề xuất của Văn phòng, các Ban chức năng và 

tƣơng đƣơng và đƣợc Lãnh đạo chấp thuận; 
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- Sau thời hạn dự kiến hoàn tất hành động khắc phục, đánh giá viên nội bộ phải 

tiến hành kiểm chứng về kết quả khắc phục, chuyển 01 bộ hồ sơ đã hoàn tất đến Ban 

Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục; 

- Toàn bộ hồ sơ đánh giá nội bộ do Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo 

dục lƣu trữ và sao chụp một bản sao cho Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng 

đƣơng đƣợc đánh giá để lƣu theo dõi; 

4. Kiểm chứng và báo cáo kết quả đánh giá nội bộ: 

- Chậm nhất 07 ngày kể từ ngày hoàn thành thực hiện hành động khắc phục, căn 

cứ vào nội dung hành động khắc phục đã ghi nhận trong các phiếu đề nghị thực hiện 

hành động khắc phục, đánh giá viên nội bộ tiến hành kiểm chứng kết quả thực hiện; 

- Trƣờng hợp đánh giá viên không thể tiến hành kiểm chứng theo thời gian quy 

định thì Đại diện Lãnh đạo sẽ phân công ngƣời khác thông qua sự tham mƣu của Ban 

Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục; 

- Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục tổng hợp thống kê các sự không 

phù hợp của đánh giá nội bộ và báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc hoặc Đại diện lãnh 

đạo ĐHTN; 

- Việc sơ kết/tổng kết các lần đánh giá nội bộ đƣợc thực hiện trong các cuộc họp 

xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lƣợng và đƣợc thể hiện trong Biên bản 

xem xét của Lãnh đạo (mỗi năm ít nhất một lần). 

5. Biểu mẫu/Hồ sơ thực hiện:  

- Kế hoạch đánh giá nội bộ; 

- Biên bản đánh giá chất lƣợng nội bộ; 

- Báo cáo đánh giá nội bộ. 

4.2.7. Kiểm soát sự không phù hợp (hoặc sản phẩm không phù hợp) 

1. Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục có trách nhiệm kiểm soát các 

điểm không phù hợp trong HTQLCL. Thủ tục kiểm soát sự không phù hợp quy định 

việc nhận biết, biện pháp xử lý, thẩm quyền xử lý và xác định nhu cầu thực hiện các 

hành động khắc phục, hành động phòng ngừa nhằm hạn chế hoặc phòng ngừa sự xuất 

hiện của sự không phù hợp. 

2. Cơ sở để nhận biết sự không phù hợp là hệ thống tài liệu trong HTQLCL của 

ĐHTN cũng nhƣ các quy định pháp luật có liên quan khác. 



19 

 

3. Xử lý các điểm (sự) không phù hợp nêu trên đƣợc quy định nhƣ sau: Chánh 

Văn phòng, Trƣởng các Ban chức năng và tƣơng đƣơng liên quan có trách nhiệm khắc 

phục các điểm không phù hợp bằng cách xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp 

khắc phục nhằm tránh sự không phù hợp này tái diễn trong tƣơng lai.  

4. Trong quá trình xử lý những sự không phù hợp so với quy định của pháp luật 

hoặc của ĐHTN, Chánh Văn phòng, Trƣởng các Ban chức năng hoặc tƣơng đƣơng cần 

xét đến tác động của những điểm không phù hợp này về mặt pháp lý đối với xã hội, kể 

cả hậu quả, nếu có. Cần tiến hành những hành động khắc phục, phòng ngừa thích hợp 

đối với những tác động hoặc hậu quả tiềm ẩn của những trƣờng hợp không phù hợp 

này...  

5. Khi sự không phù hợp đƣợc khắc phục, chúng phải đƣợc kiểm tra, xác nhận 

lại để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu. Kết quả, hồ sơ giải quyết những sự không 

phù hợp và bất kỳ hành động tiếp theo nào đƣợc tiến hành, kể cả các nhân nhƣợng (nếu 

có) và sự chấp thuận của cấp thẩm quyền của ĐHTN  đều phải đƣợc lƣu theo luật định. 

4.2.8. Phân tích dữ liệu 

1. ĐHTN xác định, thu thập và phân tích các dữ liệu tƣơng ứng để chứng tỏ sự 

thích hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lƣợng, đánh giá cơ hội để cải tiến 

thƣờng xuyên hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý. Điều này bao gồm cả các dữ 

liệu đƣợc tạo ra do kết quả của việc theo dõi, đo lƣờng và từ các nguồn thích hợp khác. 

2. Việc phân tích dữ liệu phải cung cấp thông tin về: 

a) Thống kê về kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa 

của ĐHTN; 

b) Thống kê kết quả đánh giá nội bộ (đánh giá chéo) giữa các Ban chức năng và 

tƣơng đƣơng; 

c) Ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc 

ĐHTN; những thông tin về ý kiến của ngƣời học, nhà tuyển dụng, các cơ quan chức 

năng hữu quan và xã hội đƣợc phản ảnh về ĐHTN; 

4.2.9. Hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến liên tục 

1. Cải tiến liên tục. 

ĐHTN đảm bảo thƣờng xuyên nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản 

lý chất lƣợng thông qua hoạt động kết quả đánh giá nội bộ, phân tích dữ liệu, hành động 

khắc phục, phòng ngừa và sự xem xét của lãnh đạo.  
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2. Hành động khắc phục và phòng ngừa 

 Hành động khắc phục, hành động phòng ngừa trong hệ thống quản lý chất 

lƣợng là công cụ giúp ĐHTN hạn chế và loại trừ nguyên nhân của những sai sót đã 

hoặc có thể xảy ra, những sai sót tiềm ẩn. Việc áp dụng tốt các hành động khắc phục, 

phòng ngừa sẽ giúp nâng cao chất lƣợng quản lý của ĐHTN và hiệu lực của hệ thống 

quản lý chất lƣợng. ĐHTN xây dựng thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm 

thống nhất phƣơng pháp và trình tự thực hiện đối với hoạt động này. 

3. Phát hiện hay nhận dạng sự không phù hợp trong HTQLCL 

a) Đối với sự không phù hợp đã xảy ra, đƣợc phát hiện thông qua: 

- Các cuộc đánh giá nội bộ; 

- Khiếu nại, phản ảnh của khách hàng; 

- Sai sót, thiếu sót trong quá trình thực hiện công việc của các Ban chức năng và 

tƣơng đƣơng; 

b) Đối với sự không phù hợp tiềm ẩn có thể xảy ra, đƣợc nhận dạng thông qua: 

- Các ý kiến, báo cáo trong các cuộc họp của Lãnh đạo các Ban chức năng và 

tƣơng đƣơng về những vấn đề trục trặc có khả năng xảy ra; 

- Các kết quả thống kê và phân tích dữ liệu; 

- Các kết quả khảo sát ý kiến khách hàng; 

- Sự thay đổi của hệ thống văn bản pháp quy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. 

c) Thông qua các dữ liệu trên, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục 

xem xét và xác định sự không phù hợp, triển khai hoạt động khắc phục và phòng ngừa.  

4. Kiểm chứng kết quả thực hiện: 

a) Căn cứ vào thời gian và biện pháp khắc phục đã đƣợc lập thành văn bản, 

Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Ban chức năng và tƣơng đƣơng hoặc cá nhân đƣợc 

phân công có trách nhiệm theo dõi và tiến hành kiểm chứng kết quả: 

- Nếu hành động khắc phục, phòng ngừa đƣợc thực hiện có hiệu quả thì ký xác 

nhận kiểm chứng và đóng lại hồ sơ; 

- Ngƣợc lại, yêu cầu thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa mới. 

b) Trƣờng hợp sự không phù hợp đƣợc phát hiện trong các cuộc đánh giá nội 

bộ, chuyên gia đánh giá nội bộ hoặc thành viên trong đoàn đánh giá sẽ tiến hành kiểm 

chứng (cá nhân liên quan đến việc thực hiện hành động khắc phục không đƣợc kiểm 

chứng kết quả thực hiện của Ban chức năng và tƣơng đƣơng mình); 
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c) Hiệu lực của hành động khắc phục, phòng ngừa đƣợc Chánh Văn phòng, 

Lãnh đạo các Ban chức năng và tƣơng đƣơng báo cáo lên Giám đốc ĐHTN hoặc Đại 

diện lãnh đạo ĐHTN  xem xét, có quyết định thích hợp. 

d) Biểu mẫu/Hồ sơ thực hiện: Các hồ sơ minh chứng về hành động khắc phục 

và phòng ngừa; các biên bản đánh giá nội bộ; các thông báo./. 
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Hoạt động gia tăng giá trị  

 

Dòng thông tin 
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Ban giám đốc  

Đại học Thái Nguyên 
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trƣờng 

 làm việc 

Cơ sở vật 

chất, hạ 
tầng kỹ 

thuật 

(Công 

nghệ TT)   

Cán bộ, 

công 

chức và 

viên chức 

Các hoạt động quản 

lý nhà nƣớc của 

ĐHTN 

 

Chức năng quản lý nhà nƣớc của 

ĐHTN theo Thông tƣ 08/2014/TT-

BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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5. TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO 

5.1. Cam kết của lãnh đạo 

Giám đốc Đại học Thái Nguyên cam kết xây dựng, áp dụng và cải tiến thƣờng 

xuyên HTQLCL của Đại học thông qua các biện pháp cụ thể sau đây: 

- Thƣờng xuyên truyền đạt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Đại 

học về tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008, tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuân thủ quy 

định của Nhà nƣớc và pháp luật; 

- Thiết lập Chính sách chất lƣợng và Mục tiêu chất lƣợng; 

- Định kỳ hoặc đột xuất xem xét về việc thực hiện HTQLCL nhằm đảm bảo tính 

hiệu lực và hiệu quả, tạo cơ hội cải tiến HTQLCL; 

- Đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện, duy trì  và cải tiến HTQLCL đã xây dựng. 

5.2. Hƣớng vào khách hàng  

Đại học cam kết đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng luôn đƣợc xác định 

và đƣợc đáp ứng thông qua: 

- Quá trình xem xét các yêu cầu của khách hàng; 

- Đáp ứng các yêu cầu về chất lƣợng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác 

quốc tế; 

- Đo lƣờng sự thoả mãn của khách hàng. 

5.3. Chính sách chất lƣợng  

Giám đốc ĐHTN phê duyệt và công bố rộng rãi Chính sách chất lƣợng của Đại 

học. Chính sách chất lƣợng đƣợc xây dựng phù hợp với chiến lƣợc và định hƣớng phát 

triển của Đại học, thể hiện rõ cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cải tiến 

liên tục của HTQLCL.  

Giám đốc ĐHTN cam kết truyền đạt Chính sách chất lƣợng đến mọi cán bộ, 

nhân viên trong Đại học thấu hiểu và đƣợc xem xét hàng năm để đảm bảo tính phù hợp. 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG 

Chính sách chất lƣợng thể hiện tuyên bố hoặc cam kết của Giám đốc ĐHTN về 

chất lƣợng quản lý quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc của ĐHTN nói 

chung, của Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng, đƣợc công bố, phổ biến đến 

từng cá nhân liên quan trong HTQLCL của ĐHTN để biết và thực hiện. Giám đốc 

ĐHTN cam kết: 
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a) Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết đối với việc xây dựng, thực hiện, duy 

trì và cải tiến thƣờng xuyên HTQLCL;  

b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách công khai, minh bạch, 

chuyên nghiệp và hiệu quả; 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát HTQLCL thông qua quá trình xử lý 

công việc, nhắc nhở kịp thời và đƣa ra các yêu cầu về khắc phục, phòng ngừa; 

d) Cụ thể hoá các yêu cầu HTQLCL thành quy trình, quy định, hƣớng dẫn nội 

bộ. Kiểm soát việc triển khai thực hiện các yêu cầu này tại Văn phòng, các Ban chức 

năng và tƣơng đƣơng thuộc ĐHTN; 

đ) Công bố sứ mạng, mục tiêu và chính sách chất lƣợng; 

e) Tổ chức các cuộc họp xem xét hiệu lực áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008. 

Mỗi năm ít nhất 01 lần (thông thƣờng sau đánh giá nội bộ định kỳ), Giám đốc ĐHTN 

hoặc Đại diện lãnh đạo ĐHTN tổ chức cuộc họp xem xét hệ thống quản lý chất lƣợng 

để đảm bảo sự thích hợp, đầy đủ, hiệu lực và cải tiến (nếu có) của hệ thống quản lý chất 

lƣợng. Các căn cứ để xem xét nhƣ sau: 

- Báo cáo về kết quả đánh giá nội bộ và bên ngoài (nếu có) về sự phù hợp của hệ thống 

tài liệu và việc áp dụng tại Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng thuộc ĐHTN; 

- Báo cáo về tình hình thực hiện công việc, kế hoạch nhiệm vụ đƣợc giao và những 

điểm không phù hợp của Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng thuộc phạm vi 

của HTQLCL; 

- Báo cáo về tình hình thực hiện các sửa đổi, cải tiến đối với HTQLCL; các hành 

động khắc phục và phòng ngừa;  

- Kết quả lần xem xét của Lãnh đạo trƣớc đó.  

f) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đại học vùng theo quy định tại của 

Thông tƣ 08/2014/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.4. Mục tiêu chất lƣợng 

Mục tiêu chất lƣợng quy định về các hạng mục chỉ tiêu với các chỉ số đƣợc 

lƣợng hóa cụ thể về kết quả cũng nhƣ chất lƣợng công việc cần đạt đƣợc trong một thời 

gian nhất định, là một phần trong mục tiêu phát triển của ĐHTN đƣợc Giám đốc phê 

duyệt, đƣợc thể hiện thông qua kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm và đƣợc Văn phòng, các 

Ban chức năng và tƣơng đƣơng tổ chức, theo dõi triển khai thực hiện và định kỳ báo 

cáo kết quả và tiến độ cho Ban Giám đốc ĐHTN.  

Nếu không đạt đƣợc mục tiêu thì Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng 

phải có văn bản giải trình nguyên nhân và đề xuất biện pháp và hành động khắc phục, 

trình lên Ban giám đốc ĐHTN để đƣợc xem xét và phê duyệt. 
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5.5. Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin nội bộ 

5.5.1.  Trách nhiệm và quyền hạn 

Giám đốc đảm bảo xác định rõ ràng trách nhiệm và mối quan hệ tƣơng tác trong 

các quá trình. Cán bộ, công chức, viên chức của Đại học đƣợc nhận thức rõ vị trí, vai 

trò, trách nhiệm của mình trong công việc và đƣợc đánh giá qua kết quả thực hiện 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

Chi tiết xem: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban chức 

năng và tương đương, Văn bản mô tả vị trí công việc (Website: http://iso.tnu.edu.vn) 

5.5.2.  Đại diện lãnh đạo về chất lượng (Quality Management Representative - QMR) 

Giám đốc bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về chất lƣợng (QMR). QMR có trách 

nhiệm và quyền hạn sau: 

- Đảm bảo cho các quá trình cần thiết của HTQLCL đƣợc thiết lập, thực hiện, 

duy trì và cải tiến liên tục; 

- Báo cáo Giám đốc về kết quả hoạt động của HTQLCL và mọi nhu cầu cải tiến; 

- Đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đƣợc các yêu cầu nhằm 

thoả mãn khách hàng; 

- Là đại diện của Đại học trong các hoạt động liên quan đến HTQLCL, phụ trách 

hoạt động đánh giá nội bộ, phản ánh của khách hàng, tổ chức các cuộc họp xem xét của 

lãnh đạo nhằm duy trì việc áp dụng và cải tiến liên tục HTQLCL của Đại học. 

5.5.3. Trao đổi thông tin nội bộ 

Giám đốc thiết lập và duy trì các kênh trao đổi thông tin nội bộ nhiều chiều trong 

nội bộ nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng đối tƣợng về phƣơng hƣớng 

và tình hình hoạt động, kết quả đạt đƣợc, việc thực hiện và cải tiến HTQLCL.  

Các hình thức truyền đạt thông tin đƣợc thực hiện dƣới nhiều dạng: 

- Bằng văn bản theo các qui định của sổ tay chất lƣợng, các thủ tục, các hƣớng 

dẫn công việc. 

- Bằng thông báo gửi đến đơn vị chuyên môn. 

- Bằng việc họp giữa Ban Giám đốc và Chánh Văn phòng, Trƣởng các Ban chức 

năng và tƣơng đƣơng khi cần thiết để xem xét các hoạt động của Đại học, ghi nhận vào 

Sổ Biên bản họp. 

- Bằng việc lƣu chuyển, phân phối các công văn đi, công văn đến. 

http://iso.tnu.edu.vn/
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- Bằng hệ thống thông tin đƣợc cung cấp thông qua các cuộc họp giao ban hàng 

tuần, các quyết định, các thông báo và trên Website của Đại học. 

- Hàng năm, Đại học tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ viên chức để tổng kết, 

đánh giá hoạt động chung, trong đó có vấn đề quản lý chất lƣợng. 

- Kết quả các cuộc họp đƣợc lƣu hồ sơ tại đơn vị liên quan. 

5.6. Xem xét của lãnh đạo  

Giám đốc Đại học cam kết thực hiện xem xét HTQLCL hàng năm, định kỳ hoặc 

đột xuất đáp ứng yêu cầu của mục 5.6.2 và 5.6.3 TCVN ISO 9001:2008. Các cuộc họp 

xem xét đảm bảo việc duy trì liên tục, đầy đủ và hiệu quả HTQLCL. 
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PHẦN II 

VĂN BẢN PHÁP QUY CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO;  

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG, CÁC  

BAN CHỨC NĂNG VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG TẠI CƠ QUAN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 08/2014/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                          Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014 

THÔNG TƢ 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  

của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 
 

 Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18  tháng 6 năm 2012; 

 Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

 Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

 Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học 

vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tƣ này Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học 

vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.  

 Điều 2. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trƣởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch 

- Tài chính, Vụ trƣởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan, Đại 

học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà N ng và các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên của đại học vùng chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ này./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chính phủ;  

- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của QH;  

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNNL;    

- Ban Tuyên giáo TW; 

- Bộ Tƣ pháp (Cục Ktr VBQPPL); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công báo;  

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ GDĐT; 

- Nhƣ Điều 3 (để thực hiện);  

- Lƣu: VT, TCCB. 

 

KT. BỘ  TRƢỞNG  

THỨ TRƢỞNG   

 

(đã ký) 

 

Bùi Văn Ga 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

QUY CHẾ 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC VÙNG VÀ 

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của đại học vùng, bao gồm: tổ 

chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo 

chất lƣợng giáo dục, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo 

và thanh tra, kiểm tra. 

2. Quy chế này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà 

N ng (sau đây gọi chung là đại học vùng) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các 

cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đại học vùng. 

3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện các quy định tại Điều lệ 

trƣờng đại học, Điều lệ trƣờng cao đẳng và Quy chế này. 

Điều 2. Vị trí, chức năng của đại học vùng 

1. Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đại học vùng, tổ chức theo hai cấp, đào tạo đa 

ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và thực hiện công tác nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, 

miền và cả nƣớc. 

2. Đại học vùng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) nơi đại học vùng đặt trụ sở trong các lĩnh vực đƣợc phân công theo quy định của 

của pháp luật; có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

Điều 3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội 

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội trong đại học 

vùng, trong các đơn vị trực thuộc đại học vùng, trong cơ sở giáo dục đại học thành viên 

đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 13 của Luật Giáo dục đại học. 
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Chƣơng II 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỌC VÙNG 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của đại học vùng 

1. Hội đồng đại học vùng. 

2. Giám đốc, các phó giám đốc. 

3. Văn phòng và các ban chức năng, gồm: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - 

Tài chính; Ban Đào tạo; Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng; Ban Hợp tác Quốc 

tế; Ban Công tác học sinh, sinh viên; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục; 

Ban Thanh tra; Ban Pháp chế và Thi đua; Ban Cơ sở vật chất. Tổng số lƣợng các ban 

chức năng không quá 10. 

4. Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc, gồm: khoa, viện nghiên 

cứu, trung tâm, phân hiệu (nếu có); các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, dịch vụ. 

5. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, gồm: trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng. 

6. Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tƣ vấn. 

Điều 5. Hội đồng đại học vùng 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học vùng 

a) Phê duyệt về chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của đại học 

vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng; 

b) Quyết nghị về phƣơng hƣớng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp 

tác quốc tế, bảo đảm chất lƣợng giáo dục; về việc huy động, quản lý, sử dụng và chia sẻ 

các nguồn lực, cơ sở vật chất dùng chung; định hƣớng phát triển đội ngũ công chức, 

viên chức, ngƣời lao động và những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của giám đốc 

đại học vùng; 

c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phƣơng hƣớng đầu tƣ phát triển của đại học 

vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng; 

d) Quyết nghị việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc 

đại học vùng nêu tại khoản 3, 4 Điều 4 Quy chế này; thông qua đề án thành lập, sáp 

nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo đề nghị của giám 

đốc đại học vùng để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

đ) Thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của hội đồng đại học 

vùng do chủ tịch hội đồng đại học vùng trình; quy chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng 

theo đề nghị của giám đốc đại học vùng; 
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e) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học vùng, việc thực hiện 

quy chế dân chủ, quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng; định kỳ hoặc đột xuất 

yêu cầu giám đốc đại học vùng báo cáo, giải trình về các hoạt động của đại học vùng; 

g) Tổ chức đánh giá giám đốc đại học vùng trong việc thực hiện các quyết nghị 

của hội đồng đại học vùng. 

2. Hội đồng đại học vùng có nhiệm kỳ là 05 năm, theo nhiệm kỳ của giám đốc 

đại học vùng. 

3. Cơ cấu tổ chức hội đồng đại học vùng 

a) Hội đồng đại học vùng có số lƣợng thành viên phải là số lẻ, có từ 17 đến 29 

thành viên, bao gồm: 

- Thành viên đƣơng nhiên gồm: giám đốc, các phó giám đốc, bí thƣ đảng ủy, chủ 

tịch công đoàn, bí thƣ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đại học vùng; hiệu 

trƣởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

- Thành viên mời không quá 1/3 tổng số thành viên hội đồng đại học vùng, gồm: 

đại diện cơ quan quản lý nhà nƣớc; một số thành viên ở trong hoặc ngoài đại học vùng, 

là những ngƣời có uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công 

nghệ, sản xuất, kinh doanh. 

b) Hội đồng đại học vùng có chủ tịch hội đồng, các thành viên và thƣ ký. Thƣ ký 

làm nhiệm vụ thƣờng trực hội đồng, trực tiếp giúp chủ tịch hội đồng chuẩn bị chƣơng 

trình, nội dung, tài liệu và làm thƣ ký các cuộc họp của hội đồng; xây dựng, hoàn chỉnh, 

lƣu trữ các văn bản của hội đồng; thông tin về hoạt động của hội đồng, mời họp, gửi tài 

liệu và thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch hội đồng giao; làm việc theo chế độ 

chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm (nếu có) nhƣ đối 

với thƣ ký hội đồng trƣờng quy định tại Điều lệ trƣờng đại học. Thƣ ký hội đồng đại 

học vùng do chủ tịch hội đồng giới thiệu để hội đồng đại học vùng bỏ phiếu tín nhiệm 

và ra quyết nghị, Chủ tịch hội đồng đại học vùng bổ nhiệm. 

4. Thủ tục thành lập hội đồng đại học vùng, bổ nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng 

a) Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều này, giám đốc đại học vùng tổ chức họp các 

thành viên đƣơng nhiên của hội đồng để xác định số lƣợng, cơ cấu, dự kiến danh sách 

thành viên hội đồng, thông qua đảng ủy đại học vùng và quyết định thành lập hội đồng 

đại học vùng; 

b) Sau khi có quyết định thành lập, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế 

này, hội đồng đại học vùng tổ chức phiên họp đầu tiên, do giám đốc đại học vùng chủ 

trì để trao đổi, bỏ phiếu tín nhiệm và ra quyết nghị về việc đề xuất nhân sự chủ tịch hội 
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đồng đại học vùng. Căn cứ quyết nghị của hội đồng, giám đốc đại học vùng chỉ đạo 

hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định bổ 

nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng. 

5. Nguyên tắc hoạt động của hội đồng đại học vùng 

a) Hội đồng đại học vùng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết nghị theo đa số. 

Các phiên họp của hội đồng đƣợc coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của hội 

đồng tham dự. Quyết nghị của hội đồng chỉ có giá trị pháp lý khi có trên 1/2 tổng số 

thành viên của hội đồng biểu quyết nhất trí; 

b) Hội đồng đại học vùng họp thƣờng kỳ mỗi năm 2 lần và có thể tổ chức các 

phiên họp bất thƣờng khi có đề nghị bằng văn bản của trên 1/3 tổng số thành viên hội 

đồng hoặc để giải quyết các vấn đề cần thiết, cấp bách theo đề nghị của giám đốc đại 

học vùng hoặc chủ tịch hội đồng đại học vùng. Thành viên của hội đồng đại học vùng 

có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng và đóng góp ý kiến. Các thành 

viên vắng mặt các cuộc họp phải có báo cáo và có ý kiến đóng góp bằng văn bản về 

những nội dung của phiên họp gửi đến hội đồng; 

c) Hội đồng đại học vùng đƣợc sử dụng con dấu của đại học vùng để thực hiện 

các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học vùng. Văn 

phòng đại học vùng là đơn vị giúp việc hội đồng. Kinh phí hoạt động của hội đồng đại 

học vùng và phụ cấp trách nhiệm của các thành viên (nếu có) nằm trong kinh phí hoạt 

động của đại học vùng. 

6. Miễn nhiệm thành viên hội đồng đại học vùng 

Việc miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học vùng thực hiện khi: 

a) Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng; 

b) Chủ tịch hoặc thành viên hội đồng đại học vùng không còn đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện để đảm nhiệm chức trách nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đã chuyển vị trí công tác không 

còn phù hợp theo quy định; 

c) Có trên 1/2 số thành viên của hội đồng đại học vùng kiến nghị bằng văn bản 

đề nghị miễn nhiệm; 

d) Chủ tịch hoặc thành viên hội đồng đại học vùng bị kỷ luật từ hình thức cảnh 

cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

7. Căn cứ quyết nghị của hội đồng đại học vùng và ý kiến của đảng ủy đại học 

vùng, giám đốc đại học vùng quyết định miễn nhiệm thành viên hội đồng đại học vùng 
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hoặc trình Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc miễn nhiệm chủ tịch hội 

đồng đại học vùng. 

Điều 6. Chủ tịch hội đồng đại học vùng 

1. Tiêu chuẩn chủ tịch hội đồng đại học vùng nhƣ tiêu chuẩn giám đốc đại học 

vùng quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế này. Riêng về độ tuổi thực hiện theo quy 

định về độ tuổi của chủ tịch hội đồng trƣờng tại Điều lệ trƣờng đại học. 

2. Chủ tịch hội đồng đại học vùng do hội đồng đại học vùng bầu trong số thành 

viên hội đồng đại học vùng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải có trên / số thành viên 

hội đồng tín nhiệm. Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng đại học vùng theo nhiệm kỳ của 

hội đồng đại học vùng. 

3. Chủ tịch hội đồng đại học vùng có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động của 

hội đồng đại học vùng; triệu tập và chủ trì các cuộc họp hội đồng đại học vùng theo quy 

định của pháp luật; tổ chức giám sát thực hiện các quyết nghị của hội đồng đại học 

vùng; ký các văn bản, nghị quyết của hội đồng đại học vùng; bổ nhiệm, miễn nhiệm thƣ 

ký hội đồng theo quyết nghị của hội đồng. Chủ tịch hội đồng đại học vùng đƣợc hƣởng 

phụ cấp trách nhiệm nhƣ chủ tịch hội đồng trƣờng quy định tại Điều lệ trƣờng đại học. 

4. Trƣờng hợp chủ tịch hội đồng đại học vùng vắng mặt trong thời gian 03 tháng 

thì phải uỷ quyền cho 01 thành viên hội đồng đại học vùng đảm nhận trách nhiệm của 

chủ tịch hội đồng đại học vùng. Việc ủy quyền phải đƣợc thực hiện bằng văn bản, thông 

báo công khai và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian uỷ quyền không quá 03 

tháng và không đƣợc áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp. 

Điều 7. Giám đốc đại học vùng 

1. Giám đốc đại học vùng là ngƣời đứng đầu, đại diện pháp nhân của đại học 

vùng trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nƣớc và ngoài nƣớc theo qui định 

pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các mặt hoạt động của đại học vùng. 

2. Giám đốc đại học vùng do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn 

nhiệm. Nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng là 05 năm và có thể đƣợc bổ nhiệm lại 

nhƣng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 

3. Tiêu chuẩn giám đốc đại học vùng: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy 

tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; có ít nhất 5 năm tham gia 

quản lý từ cấp khoa, phòng hoặc tƣơng đƣơng trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có 

trình độ tiến sĩ và chức danh phó giáo sƣ trở lên; có sức khoẻ tốt, độ tuổi khi bổ nhiệm 

lần đầu đủ tham gia ít nhất một nhiệm kỳ. 
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4. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc đại học vùng 

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học vùng; 

b) Ban hành quy chế, quy định và các văn bản hƣớng dẫn trong nội bộ đại học 

vùng phù hợp với Điều lệ trƣờng đại học, Điều lệ trƣờng cao đẳng, Quy chế này và các 

quy định có liên quan của pháp luật để quản lý, điều hành, giải quyết các vấn đề của đại 

học vùng theo nghị quyết của hội đồng đại học vùng; 

c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đại học vùng theo quy định tại 

Quy chế này; 

d) Quyết định thành lập, giải thể, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên và ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tƣ vấn; căn cứ 

nghị quyết của hội đồng đại học vùng quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải 

thể và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc đại học vùng 

(không bao gồm phân hiệu đại học vùng); 

đ) Trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể 

đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, phân hiệu đại học vùng (nếu có) theo 

nghị quyết của hội đồng đại học vùng; 

e) Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của đại học 

vùng; ban hành điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức, ngƣời lao động của đại học 

vùng; tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, 

ngƣời lao động của các đơn vị trực thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật và 

quy định của Quy chế này; 

g) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng 

đầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện 

hành về công tác cán bộ; 

h) Quyết định thành lập hội đồng trƣờng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch 

hội đồng trƣờng, thành viên hội đồng trƣờng của các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

i) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp thu ý kiến và chịu sự 

giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đại học vùng; 

j) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại học vùng, của ban giám 

đốc trƣớc hội đồng đại học vùng; 

k) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 

và theo quy định của pháp luật. 
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Điều 8. Phó giám đốc đại học vùng 

1. Phó giám đốc đại học vùng giúp giám đốc đại học vùng phụ trách các lĩnh vực 

công tác do giám đốc đại học vùng phân công; chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật, Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và giám đốc đại học vùng về những lĩnh vực công tác 

đƣợc phân công. 

2. Đại học vùng có không quá 03 phó giám đốc. Trƣờng hợp cần có hơn 03 phó 

giám đốc, giám đốc đại học vùng báo cáo Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, 

quyết định. Tiêu chuẩn phó giám đốc đại học vùng: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; có ít nhất 5 năm tham 

gia quản lý từ cấp bộ môn hoặc tƣơng đƣơng trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có trình 

độ tiến sĩ trở lên; có sức khoẻ tốt, độ tuổi khi bổ nhiệm lần đầu đủ tham gia ít nhất một 

nhiệm kỳ. 

3. Phó giám đốc đại học vùng do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 

hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của giám đốc đại học vùng. Nhiệm kỳ của phó giám đốc 

đại học vùng theo nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng và có thể đƣợc bổ nhiệm lại. 

Điều 9. Cơ sở giáo dục đại học thành viên 

1. Ngƣời đứng đầu cơ sở giáo dục đại học thành viên là ngƣời đại diện pháp lý 

của đơn vị và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của đơn vị. Trong quá trình hoạt 

động, nếu có sự chƣa thống nhất với đại học vùng, ngƣời đứng đầu cơ sở giáo dục đại 

học thành viên báo cáo Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan 

xem xét, quyết định. 

2. Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục thành viên do giám đốc đại học vùng qui 

định theo yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, hợp lí, hiệu quả và không trái với Điều lệ 

trƣờng đại học, Điều lệ trƣờng cao đẳng. 

Điều 10. Các đơn vị trực thuộc đại học vùng 

1. Văn phòng và các ban chức năng 

a) Văn phòng và các ban chức năng là đơn vị trực thuộc; có chức năng tham 

mƣu, giúp giám đốc đại học vùng trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành các 

hoạt động của đại học vùng; 

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trƣởng, phó của văn phòng và các ban chức 

năng thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Trƣởng các ban: Tổ chức 

cán bộ; Đào tạo; Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng; Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng 

giáo dục; Thanh tra phải từng là giảng viên đại học và đã tham gia giảng dạy đại học ít 

nhất 05 năm. Trƣởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục phải có chứng chỉ 
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hoàn thành chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng kiểm định viên theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

2. Khoa trực thuộc đại học vùng là đơn vị trực thuộc; chịu sự quản lý toàn diện, 

trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của đại học vùng; không có con 

dấu, tài khoản riêng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của khoa 

trực thuộc đại học vùng thực hiện nhƣ quy định đối với khoa của trƣờng đại học tại 

Điều lệ trƣờng đại học. 

3. Viện nghiên cứu trực thuộc đại học vùng 

a) Viện nghiên cứu trực thuộc đại học vùng là đơn vị sự nghiệp công lập khoa 

học và công nghệ do giám đốc đại học vùng thành lập theo nghị quyết của hội đồng đại 

học vùng; có tài khoản và con dấu riêng. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học và công 

nghệ khác theo quy định của pháp luật; 

b) Viện nghiên cứu trực thuộc đại học vùng có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

- Đƣợc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật 

khoa học và công nghệ và Quy chế này; 

- Đƣợc đào tạo trình độ tiến sĩ khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do đại học vùng và các cơ quan 

có thẩm quyền giao; ký kết và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp đồng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng 

dịch vụ khoa học và công nghệ với các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; 

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nƣớc để nghiên 

cứu phát triển và sản xuất sản phẩm khoa học công nghệ; ký kết và thực hiện các hợp 

đồng dịch vụ tƣ vấn về khoa học và công nghệ; bồi dƣỡng, phổ biến kiến thức; sản xuất, 

cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của viện theo 

quy định của pháp luật; 

- Quyết định mời, ký kết hợp đồng với chuyên gia, các nhà khoa học trong và 

ngoài nƣớc; quyết định cử viên chức của viện ra nƣớc ngoài công tác theo quy định của 

pháp luật. 

c) Cơ cấu tổ chức của viện nghiên cứu gồm: Viện trƣởng, phó viện trƣởng, hội 

đồng khoa học và đào tạo, phòng quản lý đào tạo, các bộ môn (đối với viện đƣợc giao 

nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ), văn phòng và các trung tâm. Nhiệm vụ và quyền hạn 

của các đơn vị thuộc viện do giám đốc đại học vùng quyết định theo đề nghị của viện 

trƣởng. Các trung tâm thuộc viện không đƣợc thực hiện nhiệm vụ đào tạo cấp văn bằng. 
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Viện có không quá 02 phó viện trƣởng. Viện trƣởng, phó viện trƣởng phải có 

bằng tiến sĩ, có uy tín, có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý, có 

thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở viện hoặc trƣờng đại học ít nhất 05 năm. 

Nhiệm kỳ và việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viện trƣởng, phó viện trƣởng thực hiện nhƣ 

đối với trƣởng khoa, phó trƣởng khoa quy định tại Điều lệ trƣờng đại học. 

4. Trung tâm trực thuộc đại học vùng 

a) Trung tâm trực thuộc đại học vùng là đơn vị dịch vụ trực thuộc đại học vùng; 

có chức năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ; tổ chức bồi dƣỡng kiến thức, tƣ vấn; 

b) Trung tâm trực thuộc đại học vùng không đƣợc tổ chức đào tạo, liên kết đào 

tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ; 

c) Giám đốc đại học vùng quyết định thành lập trung tâm, quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm; quyết định việc trung tâm có 

hoặc không có tài khoản, con dấu riêng theo quy định của pháp luật. 

5. Phân hiệu của đại học vùng 

a) Phân hiệu của đại học vùng (nếu có) chịu sự quản lý của đại học vùng; có con 

dấu và tài khoản riêng; đóng ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính của đại học 

vùng; chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu theo quy định 

của pháp luật; 

b) Cơ cấu tổ chức của phân hiệu gồm: Giám đốc, phó giám đốc, hội đồng khoa 

học và đào tạo, các phòng, khoa, bộ môn. Phân hiệu có không quá 02 phó giám đốc. 

Tiêu chuẩn của giám đốc, phó giám đốc nhƣ tiêu chuẩn của hiệu trƣởng và phó hiệu 

trƣởng quy định tại Điều lệ trƣờng đại học; 

c) Phân hiệu của đại học vùng thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều hành của 

giám đốc đại học vùng; báo cáo giám đốc đại học vùng về các hoạt động của phân hiệu; 

báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu về các hoạt động liên quan đến 

thẩm quyền quản lý của địa phƣơng; 

d) Phân hiệu của đại học vùng do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 

thành lập khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

6. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trực thuộc đại học vùng là đơn vị làm 

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đƣợc thành lập và hoạt động theo Luật doanh 

nghiệp và các quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đƣợc 

tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ. 
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Điều 11. Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tƣ vấn khác 

1. Hội đồng khoa học và đào tạo của đại học vùng là tổ chức tƣ vấn cho giám đốc 

đại học vùng về công tác đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ chung của đại học 

vùng, của các đơn vị trực thuộc đại học vùng; tƣ vấn định hƣớng phát triển ngành nghề 

đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế; các đề 

tài khoa học và công nghệ do giám đốc đại học vùng phê duyệt. 

2. Hội đồng khoa học và đào tạo của đại học vùng có thành phần cơ cấu theo qui 

định tại khoản 2 Điều 19 Luật Giáo dục đại học; có chủ tịch, phó chủ tịch, thƣ ký và các 

thành viên do giám đốc đại học vùng bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

Nhiệm kỳ của hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng. 

3. Giám đốc đại học vùng quyết định thành lập các hội đồng tƣ vấn khác theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 12. Công chức, viên chức, ngƣời lao động của đại học vùng 

1. Công chức, viên chức của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên, các đơn vị trực thuộc đại học vùng là nguồn lực chung của toàn đại học vùng; 

thực hiện nhiệm vụ do đơn vị trực tiếp quản lý phân công và tham gia thực hiện các 

nhiệm vụ chung của đại học vùng. Đại học vùng quy định cụ thể phƣơng thức điều phối 

nguồn nhân lực trong toàn đại học vùng trong quy chế về quản lý, sử dụng và phát triển 

đội ngũ công chức, viên chức của đại học vùng. 

2. Công chức, viên chức của đại học vùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của 

pháp luật, các quy định của quy chế về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ công 

chức, viên chức của đại học vùng, các quy định của Quy chế này và các quy định của 

đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức. 

3. Ngoài những quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức thì công chức, viên chức, ngƣời lao động của đại học vùng còn có 

những quyền lợi và nghĩa vụ sau: Đƣợc tham gia góp ý kiến về các vấn đề quan trọng 

của đại học vùng; đƣợc sử dụng các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ 

của đại học vùng; đƣợc tạo điều kiện ƣu tiên về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất cho 

các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đƣợc chủ động, sáng tạo lựa chọn phƣơng pháp 

và phƣơng tiện thích hợp với khả năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa 

học công nghệ; đƣợc tham gia các đề tài, dự án, chƣơng trình nghiên cứu khoa học công 

nghệ; đƣợc đại học vùng tạo điều kiện để đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ và tiếp 

cận những tri thức mới; đƣợc hƣởng các quyền lợi khác do đại học vùng quy định và có 

nghĩa vụ tuân thủ Quy chế này và các quy định pháp luật khác liên quan. 
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Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn về công tác nhân sự 

1. Đại học vùng có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Ban hành chiến lƣợc và chính sách phát triển nguồn nhân lực của đại học 

vùng; ban hành quy chế quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức 

thống nhất trong toàn đại học vùng trên cơ sở các quy định của Nhà nƣớc, Bộ Nội vụ, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: tiêu chuẩn và hƣớng dẫn tuyển dụng, quản lý, sử 

dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thƣởng, kỷ luật công chức, 

viên chức, ngƣời lao động thống nhất trong toàn đại học vùng; quy định chính sách thu 

hút, sử dụng, đãi ngộ, phát triển đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao theo quy định của 

pháp luật; tổ chức bồi dƣỡng, đào tạo lại đội ngũ công chức, viên chức, ngƣời lao động; 

thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, 

viên chức, ngƣời lao động; 

Đại học vùng đƣợc mời các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia ở trong và 

ngoài nƣớc có uy tín đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý chuyên môn, quản lý 

các đề án, dự án, chƣơng trình đào tạo và khoa học công nghệ của đại học vùng. 

b) Xây dựng và trình Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án vị trí 

việc làm của cơ quan đại học vùng; phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo quy định; 

c) Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo các ngạch công chức, 

hạng chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh giáo sƣ, phó giáo 

sƣ thuộc các đơn vị quy định tại Điều 10 Quy chế này và theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo phân cấp 

và ủy quyền của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; quyết định bổ nhiệm, thay đổi 

chức danh nghề nghiệp giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên 

chính, chuyên viên, chuyên viên chính trong toàn đại học vùng; tổng hợp, báo cáo Bộ 

Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo những trƣờng hợp không thuộc thẩm quyền; 

đ) Giám đốc đại học vùng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều 

động, luân chuyển, khen thƣởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo 

quy định của pháp luật đối với ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ sở giáo 

dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng. 

2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Xây dựng chiến lƣợc và chính sách phát triển nguồn nhân lực, xác định vị trí 

việc làm của đơn vị, báo cáo giám đốc đại học vùng phê duyệt; 
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b) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tự tổ chức tuyển dụng, công nhận kết quả tuyển 

dụng công chức, viên chức theo quy định của đại học vùng; ký hợp đồng lao động, hợp 

đồng làm việc với công chức, viên chức, ngƣời lao động và báo cáo đại học vùng; 

c) Xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhân lực đáp ứng đủ về số 

lƣợng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, đạt chuẩn theo quy định của đại học 

vùng; tham gia thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái đội ngũ, công chức, 

viên chức và ngƣời lao động theo quy định thống nhất của đại học vùng và các cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc; 

d) Bổ nhiệm chức danh giáo sƣ, phó giáo sƣ cho công chức, viên chức của đơn vị 

theo quy định. 
 

Chƣơng III 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Điều 14. Mở ngành đào tạo 

1. Đại học vùng kiểm tra, xác nhận điều kiện mở ngành, chuyên ngành đào tạo 

đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có nhiệm vụ xây dựng, báo cáo đại học 

vùng thẩm định đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo của đơn vị và trình Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quyết định. 

Điều 15. Chƣơng trình đào tạo, giáo trình 

Giám đốc đại học vùng tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chƣơng trình 

đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học của các đơn 

vị trực thuộc và giáo trình môn học chung trong đại học vùng (nếu có). 

Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chƣơng trình đào tạo; quy trình biên 

soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Điều 16. Tuyển sinh 

1. Đại học vùng tự chủ về phƣơng thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công 

tác tuyển sinh của đại học vùng. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, 

hƣớng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học thành viên, 

đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Căn cứ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học 

vùng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị 

trực thuộc. 

Điều 17. Tổ chức đào tạo 

1. Đại học vùng tổ chức đào tạo tại các cơ sở của đại học vùng và những cơ sở 

khác đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo cho phép; có trách nhiệm 

ban hành quy chế liên quan đến quản lý hoạt động đào tạo, phù hợp với mô hình, đặc 

điểm của đại học vùng và pháp luật để áp dụng thực hiện trong toàn đại học vùng. 

2. Hiệu trƣởng cơ sở giáo dục đại học thành viên có trách nhiệm quy định cụ thể 

việc triển khai thực hiện theo quy chế của đại học vùng nêu tại khoản 1 Điều này và tổ 

chức, quản lý toàn bộ quá trình đào tạo tại đơn vị mình. 

Điều 18. Văn bằng, chứng chỉ 

1. Đại học vùng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in; quản lý, cấp, phát, thu 

hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Giám đốc đại học vùng cấp văn bằng, chứng chỉ cho ngƣời học của các đơn vị 

đào tạo, nghiên cứu trực thuộc đại học vùng theo quy định. 

3. Hiệu trƣởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên cấp văn bằng giáo dục đại 

học cho ngƣời học đƣợc đào tạo tại đơn vị mình; cấp chứng chỉ cho ngƣời học sau khi 

hoàn thành chƣơng trình đào tạo theo quy định. 

Điều 19. Học sinh, sinh viên 

1. Đại học vùng xây dựng và ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 

đại học vùng phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đƣợc quyền tiếp nhận 

sinh viên, học viên ngƣời Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài từ các cơ sở đào tạo khác đến 

học tập, nghiên cứu tại đại học vùng theo quy định. 

2. Học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của đại học vùng có 

trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và đƣợc bảo đảm những quyền lợi trong học tập, 

nghiên cứu và sinh hoạt theo quy định. 

Chƣơng IV 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 20. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Đại học vùng xây dựng và ban hành chiến lƣợc phát triển, kế hoạch dài hạn, 

trung hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của đại học vùng; 

phê duyệt chiến lƣợc phát triển khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại thành 
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viên, đơn vị trực thuộc; phê duyệt, quản lý và nghiệm thu các hoạt động khoa học và công 

nghệ cấp đại học vùng và các đề tài có quy mô lớn, mang tính liên ngành, đa lĩnh vực. 

2. Hiệu trƣởng cơ sở giáo dục đại học thành viên tổ chức xây dựng chiến lƣợc, kế 

hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị, 

báo cáo đại học vùng để đƣa vào kế hoạch hoạt động chung; xác định các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp trƣờng. 

Điều 21. Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Đại học vùng có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của đại học 

vùng phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý khoa học và công nghệ; tổ chức 

kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 

của đại học vùng và của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc; 

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đại học vùng; 

c) Thực hiện chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo 

ra tri thức mới, công nghệ và giải pháp mới; 

d) Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các cơ sở giáo dục đại học, 

viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phƣơng và các tổ chức khác ở trong và ngoài nƣớc 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động khoa học và 

công nghệ; xây dựng và triển khai hoạt động các quỹ phát triển khoa học công nghệ 

theo quy định; 

e) Xây dựng, phê duyệt và quản lý các dự án tăng cƣờng năng lực nghiên cứu; 

quản lý và điều phối hoạt động của các phòng thí nghiệm, thƣ viện, trung tâm dùng 

chung của đại học vùng. 

2. Các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp đại học vùng 

đƣợc công nhận tƣơng đƣơng nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp 

Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng và đƣợc tổ chức thực hiện, quản lý theo quy 

định do giám đốc đại học vùng ban hành, phù hợp với quy định đối với nhiệm vụ, đề tài 

cấp Bộ. 

3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Tuân thủ các quy định của đại học vùng về hoạt động khoa học và công nghệ 

và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật. Các nhiệm vụ khoa 
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học và công nghệ cấp Nhà nƣớc do cơ sở giáo dục đại học thành viên làm cơ quan chủ 

trì đƣợc tổ chức triển khai và quản lý theo quy định của Nhà nƣớc. Hiệu trƣởng cơ sở 

giáo dục đại học thành viên có trách nhiệm báo cáo giám đốc đại học vùng về công tác 

quản lý, triển khai và ứng dụng kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ này; 

b) Quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ cấp đại học 

vùng và cấp cơ sở hoặc các hoạt động khoa học và công nghệ khác; tổ chức và quản lý 

các hoạt động khoa học và công nghệ của ngƣời học; báo cáo đại học vùng để theo dõi, 

tổng hợp; 

c) Chủ động phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ; 

báo cáo đại học vùng khi tham gia đấu thầu các đề tài và chƣơng trình nghiên cứu khoa 

học trọng điểm cấp Nhà nƣớc để đƣợc hỗ trợ, tránh sự trùng lặp giữa các đơn vị trong 

đại học vùng. 

Điều 22. Về thông tin và trang thiết bị khoa học 

1. Đại học vùng xây dựng hệ thống thông tin - thƣ viện và cơ sở dữ liệu khoa học 

chung; tổ chức quản lý, cung cấp các nguồn thông tin khoa học và công nghệ; quy định 

và hƣớng dẫn việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên, 

đơn vị trực thuộc; xây dựng, phê duyệt và quản lý các dự án tăng cƣờng trang thiết bị 

cho các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ có quy mô cấp đại học vùng; quản lý 

và điều phối hoạt động của các phòng thí nghiệm, trung tâm dùng chung của đại học 

vùng và các phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia đƣợc đặt tại đại học vùng. 

2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có trách nhiệm xây dựng và quản lý các 

dự án, chƣơng trình mục tiêu tăng cƣờng trang thiết bị cho các hoạt động đào tạo, khoa 

học và công nghệ của đơn vị, tham gia vào việc xây dựng và quản lý các dự án tăng 

cƣờng trang thiết bị, các phòng thí nghiệm trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm 

Quốc gia của Đại học vùng. 

Chƣơng V 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng 

1. Xây dựng và ban hành quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của đại học 

vùng phù hợp với quy định của pháp luật; hƣớng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế. 

2. Xây dựng và thực hiện chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch hợp tác quốc tế 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đại học vùng phù hợp với chủ trƣơng, chính sách 
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của Đảng và Nhà nƣớc. Phê duyệt chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch hợp tác quốc tế 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực 

thuộc đại học vùng. 

3. Chủ động hội nhập giáo dục khu vực và quốc tế phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

4. Xây dựng, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác về 

giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với nƣớc ngoài; quản lý và triển khai các 

chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. 

5. Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nƣớc ngoài của các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên, đơn vị trực thuộc; giám sát các điều kiện đảm bảo chất lƣợng, định kỳ thực 

hiện kiểm định chất lƣợng các chƣơng trình liên kết đào tạo với nƣớc ngoài theo quy 

định của pháp luật. 

6. Trực tiếp làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm quyền để làm 

thủ tục về xuất, nhập cảnh cho công chức, viên chức, ngƣời lao động, sinh viên, học 

viên, nghiên cứu sinh của các đơn vị trực thuộc và khách nƣớc ngoài do đại học vùng 

mời; quyết định cử ngƣời đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên đi công tác ở 

nƣớc ngoài. 

7. Quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu 

viên, nhân viên ra nƣớc ngoài học tập, thực tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao 

đổi học thuật, tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo 

quy định của pháp luật. 

8. Quản lý các đoàn vào, cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở 

nƣớc ngoài đến đại học vùng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo quy định của pháp luật. 

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả và đảm bảo an ninh trong 

các hoạt động hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học thành viên 

1. Xây dựng, trình giám đốc đại học vùng phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến 

lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch hợp tác quốc tế của đơn vị. 

2. Xây dựng và trình giám đốc đại học vùng phê duyệt đề án liên kết đào tạo với 

nƣớc ngoài của đơn vị và triển khai thực hiện sau khi đƣợc phê duyệt theo quy định của 

pháp luật. 
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3. Tham gia liên kết với các đơn vị thuộc đại học vùng trong hợp tác quốc tế 

nhằm tăng tính liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế theo quy định của đại học vùng và 

báo cáo đại học vùng về các hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị. 

 

Chƣơng VI 

ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng 

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về đảm bảo và kiểm định chất lƣợng giáo 

dục đại học của Luật giáo dục đại học và các quy định có liên quan của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

2. Ban hành các quy định và hƣớng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá, đảm 

bảo chất lƣợng phù hợp với đặc thù của đại học vùng và quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

3. Xây dựng và ban hành chiến lƣợc và kế hoạch đảm bảo chất lƣợng bên trong, 

văn hóa chất lƣợng; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lƣợc và kế hoạch 

này trong toàn đại học vùng. 

4. Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm định chất lƣợng trong toàn đại học vùng; 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ 

về đảm bảo chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng theo quy định và kế hoạch đã ban hành; 

hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc đăng ký kiểm định 

chất lƣợng tại các tổ chức kiểm định của Việt Nam, của khu vực và trên thế giới thuộc 

danh mục các tổ chức kiểm định chất lƣợng giáo dục đã đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công nhận. 

5. Trên cơ sở các tiêu chí kiểm định chất lƣợng giáo dục của các nƣớc tiên tiến, 

đầu tƣ tập trung xây dựng một số chƣơng trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế. 

Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học thành viên 

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về đảm bảo và kiểm định chất lƣợng 

giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học, của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và của đại học vùng. 

2. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của đại học vùng và của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về các hoạt động đảm bảo chất lƣợng, kiểm định chất lƣợng giáo dục. 

 



46 

 

Chƣơng VII 

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN 

Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng 

1. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, lập dự toán ngân sách hàng năm, trung hạn 

của toàn đại học vùng, trong đó thể hiện rõ phần kinh phí của các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

2. Là đơn vị dự toán cấp II, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nhận dự toán 

ngân sách hàng năm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện việc phân bổ, giao dự toán 

ngân sách cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc theo dự toán 

đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định hiện 

hành trong phạm vi nguồn kinh phí thƣờng xuyên theo dự toán hàng năm đã đƣợc phê 

duyệt; quyết định mức thu theo quy định của pháp luật. 

4. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng để thống nhất các nguyên 

tắc phân bổ, điều tiết, sử dụng kinh phí và các tiêu chuẩn, định mức chi trong toàn đại 

học vùng trên cơ sở quy định của pháp luật; thẩm định qui chế chi tiêu nội bộ đối với 

các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc. 

5. Quản lý, hƣớng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng nguồn 

tài chính theo quy định của pháp luật; chủ động huy động các nguồn tài chính, hỗ trợ 

các cơ sở giáo dục đại học thành viên phát triển các nguồn thu sự nghiệp theo quy định 

của pháp luật; quản lý các nguồn lực của cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị 

trực thuộc; quản trị cơ sở dữ liệu kế hoạch tài chính thống nhất trong toàn đại học vùng. 

6. Là chủ đầu tƣ đối với các dự án đầu tƣ và xây dựng (không phân biệt nguồn 

vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tƣ chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, 

dây chuyền công nghệ sử dụng chung của đại học vùng và những dự án có qui mô đầu 

tƣ tổng thể cho toàn đại học vùng. 

7. Đƣợc ủy quyền quyết định đầu tƣ đối với các dự án nhóm C sử dụng nguồn 

thu hợp pháp của đại học vùng và của các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Đại học 

vùng đƣợc tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ, thẩm định và phê duyệt kế hoạch 

đấu thầu, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tƣ dự án hoàn thành đối với các dự 

án đƣợc ủy quyền quyết định đầu tƣ. 

8. Quản lý và điều phối hoạt động đối với các tài sản dùng chung của đại học 

vùng; giao các đơn vị trực thuộc quản lý tài sản khác hình thành từ nguồn ngân sách 

Nhà nƣớc đặt tại đơn vị. 
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9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học thành viên 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của đơn 

vị, trình giám đốc đại học vùng phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên là đơn vị dự toán cấp III, nhận dự toán 

ngân sách hàng năm từ đại học vùng và quyết toán ngân sách với đại học vùng theo quy 

định hiện hành. 

3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên đƣợc tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo 

quy định hiện hành trong phạm vi nguồn kinh phí thƣờng xuyên theo dự toán đã đƣợc 

phê duyệt; tự chủ quyết định mức thu theo quy định của pháp luật, mức chi đối với các 

hoạt động do đơn vị thực hiện trên cơ sở quy định của Nhà nƣớc, Qui chế chi tiêu nội 

bộ của đại học vùng và Qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

4. Huy động, phát triển, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, 

nguồn thu sự nghiệp của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật; quản lý các nguồn 

lực của đơn vị. 

5. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên là chủ đầu tƣ đối với các dự án đầu tƣ 

và xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu 

tƣ chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ cho chính đơn vị sử dụng. 

6. Xây dựng, quản lý và điều hành cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đƣợc giao 

quản lý. Thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Trách nhiệm của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên về tài chính 

1. Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện chế độ kế 

toán và quyết toán ngân sách theo quy định hiện hành. 

2. Hàng năm, đại học vùng phải công khai tài chính đã đƣợc giao theo dự toán và 

kinh phí điều tiết từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo quy định trong quy chế 

chi tiêu nội bộ của đại học vùng; công khai tài chính những hoạt động do đại học vùng 

thực hiện; công khai phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo 

dự toán đã đƣợc Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. 

3. Hàng năm, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc phải 

công khai tài chính theo dự toán đƣợc giao và tài chính của những hoạt động do đơn vị 

thực hiện. 
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Chƣơng VIII 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ THÔNG TIN,  

BÁO CÁO VÀ THANH TRA, KIỂM TRA 

Điều 30. Mối quan hệ giữa đại học vùng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan 

Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên phối hợp, hợp tác với các 

địa phƣơng, doanh nghiệp, các tổ chức sự nghiệp khác trong nƣớc để xác định nhu cầu 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với việc làm và tuyển 

dụng ngƣời học đã tốt nghiệp; ký kết các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

công nghệ; triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới vào thực 

tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; tƣ vấn cho các địa phƣơng, doanh nghiệp 

xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chƣơng trình và dự án phát triển 

kinh tế - xã hội quan trọng. 

Các cơ sở giáo dục đại học thành viên chủ động phối hợp với đại học vùng trong 

giải quyết các vấn đề về tổ chức, hoạt động của đơn vị liên quan với các cơ quan, đơn vị 

và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đơn vị đặt trụ sở. 

Điều 31. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Đại học vùng thực hiện công khai chiến lƣợc phát triển, cơ cấu tổ chức, chức 

năng, nhiệm vụ và các hoạt động của đại học vùng; hƣớng dẫn thống nhất các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên thực hiện yêu cầu, nội dung công khai theo quy định của 

Điều lệ trƣờng đại học, Điều lệ trƣờng cao đẳng và quy định của đại học vùng. 

2. Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên có trang thông tin điện 

tử công khai các thông tin về tổ chức, hoạt động và chịu trách nhiệm về các thông tin đã 

đăng tải. 

3. Kết thúc năm học hoặc đột xuất theo yêu cầu, đại học vùng báo cáo Bộ Giáo 

dục và Đào tạo bằng văn bản việc thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện chế độ thống kê, 

thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác khác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ 

quan có liên quan theo quy định. 

Điều 32. Kiểm tra, thanh tra 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành thực hiện kiểm tra, thanh tra đại học 

vùng trong việc thực hiện Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan đến hoạt động của đại học vùng theo quy định của pháp luật. 



49 

 

2. Đại học vùng tổ chức hoạt động tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc; kiểm tra, thanh tra các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện việc tự kiểm tra, thanh tra nội 

bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp 

luật, báo cáo đại học vùng./. 

  

KT. BỘ  TRƢỞNG  

THỨ TRƢỞNG   

 

(đã ký) 

 

Bùi Văn Ga 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
 

Số: 664/QĐ-ĐHTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng của Đại học Thái Nguyên 
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại 

học Thái Nguyên; 

Căn cứ Thông tƣ số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học 

Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN, các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; 

Căn cứ theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lƣợng TCVN ISO 9001:2008 áp 

dụng tại cơ quan Đại học Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Ông trƣởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng của 

Đại học Thái Nguyên”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những Quyết định trƣớc đây của 

ĐHTN về việc Ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng, các Ban chức năng và tƣơng đƣơng của Đại học Thái Nguyên” trái với 

Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trƣởng các Ban chức năng và tƣơng đƣơng của 

ĐHTN, Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3 (để th/h); 

- Ban Giám đốc ĐHTN; 

- Lƣu VT, VP, các Ban CN và TĐ 

 

             GIÁM ĐỐC 

 

            (Đã ký) 

 

 

                GS.TS Đặng Kim Vui 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Văn phòng Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

a, Văn phòng Đại học Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) có 

chức năng tổng hợp và xử lý các thông tin quản lý để giúp Giám đốc ĐHTN giải quyết 

công việc có hiệu quả trong công tác đối nội – đối ngoại; 

b, Văn phòng là đầu mối điều hòa, phối hợp công tác giữa các đơn vị trong và 

ngoài Đại học và là đơn vị phục vụ cho các hoạt động của Ban Giám đốc ĐHTN và các 

Ban chức năng của ĐHTN. 

Điều 2. Nhiệm vụ 

1. Công tác Tổng hợp và xây dựng Chƣơng trình hợp tác: 

a, Trực tiếp quản lý tổng hợp các chƣơng trình và kế hoạch công tác chung của 

ĐHTN, đồng thời dự thảo các chƣơng trình, kế hoạch công tác, dự thảo các chỉ thị, 

thông tƣ, thông báo, lịch công tác… và các loại báo cáo của Giám đốc ĐHTN; 

b, Tổng hợp toàn diện các hoạt động của ĐHTN đồng thời đề xuất các biện pháp 

giúp Giám đốc chỉ đạo, theo dõi các công tác của ĐHTN, trong công tác điều hành của 

Giám đốc ĐHTN với các đơn vị thành viên; 

c, Có trách nhiệm nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đề 

xuất với Giám đốc ĐHTN các biện pháp thực hiện. Tổ chức việc điều hòa và phối hợp 

công tác giữa các đơn vị trong ĐHTN; 

d, Chuẩn bị văn bản, nội dung và làm thƣ ký cho các cuộc họp do Giám đốc 

ĐHTN (hoặc Phó Giám đốc ĐHTN) triệu tập và chủ trì; 

đ, Làm đầu mối cho việc soạn thảo, xây dựng các chƣơng trình hợp tác, liên kết 

giữa ĐHTN với các địa phƣơng và các trƣờng Đại học, cao đẳng trên toàn quốc về đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế. Đồng thời đề xuất 

các biện pháp giúp Giám đốc ĐHTN chỉ đạo, theo dõi việc triển khai các hoạt động đó, 

nhằm phục vụ hoàn thành công tác điều hành của Giám đốc ĐHTN với các đơn vị 

thành viên. 
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2.  Công tác Hành chính – Văn thƣ – Lƣu trữ 

a, Quản lý các công văn đến, đi để trình Giám đốc ĐHTN (hoặc Phó Giám đốc 

ĐHTN), nhận trở lại và chuyển đến các đơn vị thực hiện; 

b, Soạn thảo các văn bản hành chính, pháp quy trình Giám đốc ĐHTN (hoặc Phó 

Giám đốc ĐHTN) duyệt và gửi đi theo đúng quy định hiện hành; 

c, Quản lý, sử dụng con dấu của ĐHTN, các loại giấy tờ: Giấy giới thiệu, giấy đi 

đƣờng, chứng nhận cho cán bộ đi nhận bƣu kiện… 

d, Xây dựng các nội quy chung của ĐHTN và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện 

các nội quy đó; 

đ, Tổ chức các buổi lễ và phục vụ các hội nghị, hội thảo, cuộc họp do ĐHTN tổ 

chức; 

e, Quản lý và lƣu trữ các tài liệu,  văn bản đi và đến của ĐHTN. Chỉ đạo các đơn 

vị làm tốt công tác lƣu trữ theo quy định hiện hành đồng thời khai thác tốt các văn bản 

lƣu trữ khi cần thiết; 

g, Chịu trách nhiệm đánh máy, in, sao chụp các tài liệu văn bản phục vụ cho 

công tác quản lý, chỉ đạo và các văn bản hành chính khác. 

3. Công tác thông tin liên lạc 

a, Tổ chức và quản lý hệ thống điện thoại, Fax, ADSL, mạng LAN, Wifi, có kế 

hoạch tu bổ để đảm bảo thông tin liên lạc; 

- Nhận chuyển các công văn, thƣ từ, điện tín, báo chí… từ bƣu điện về ĐHTN, 

đến các đơn vị và chuyển công văn, điện tín… từ ĐHTN đến các cơ quan liên quan, đặt 

các loại báo chí cho Ban Giám đốc, các Ban, các Trung tâm… thuộc Cơ quan ĐHTN. 

4. Công tác đối ngoại 

a, Quản lý tổng hợp công tác đối ngoại của ĐHTN. Phối hợp với Ban Hợp tác 

quốc tế tổ chức đón tiếp, xây dựng chƣơng trình làm việc, nghỉ ngơi, tham quan và các 

yêu cầu khác của đoàn khách nƣớc ngoài; 

b, Tổ chức thăm hỏi hữu nghị giữa ĐHTN với các trƣờng, các đơn vị, tổ chức 

trong và ngoài nƣớc. Dự thảo thƣ, điện chúc mừng với các cơ quan có quan hệ với 

ĐHTN. 

5. Quản lý phòng họp, phòng khách 

a, Xây dựng nội quy phòng họp, phòng khách. Bố trí sử dụng phòng họp, phòng 

khách theo lịch đăng ký; 

b, Làm vệ sinh phòng họp, phòng khách, phòng làm việc của Ban Giám đốc 

ĐHTN. Đón tiếp, bố trí ăn ở cho khách đến làm việc với ĐHTN. 
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6.  Quản lý và chăm sóc cây cảnh, vệ sinh xung quanh cơ quan 

a, Chịu trách nhiệm chăm sóc cây xanh trong khuôn viên của cơ quan (cả sân 

vƣờn và hành lang nhà làm việc) để tạo cảnh quan môi trƣờng xanh – sạch – đẹp; 

b, Quản lý các công trình phụ, vệ sinh hành lang, xung quanh nhà điều hành ĐHTN. 

7. Quản trị văn phòng và quản lý tài sản 

a, Quản lý các tài sản của Cơ quan ĐHTN (trụ sở làm việc, các phƣơng tiện đi 

lại, các thiết bị máy móc, các đồ gỗ, dụng cụ để phục vụ làm việc trong Cơ quan 

ĐHTN); 

b, Điều chuyển các tài sản giữa các đơn vị trong Cơ quan ĐHTN theo tình hình 

và yêu cầu cụ thể. Thực hiện mua sắm các văn phòng phẩm, vật dụng rẻ tiền mau hỏng 

phục vụ công tác của Cơ quan ĐHTN; 

c, Thực hiện sửa chữa và thay thế các thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất… thuộc 

Cơ quan ĐHTN khi có hƣ hỏng; 

d, Quản lý và điều xe ô tô phục vụ cho công tác chung của ĐHTN; 

đ, Phụ trách công tác an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản cho Cơ quan ĐHTN và chỉ 

đạo chung cho công tác này; 

e, Quản lý hệ thống điện nƣớc, các vật dụng và thiết bị liên quan đến công tác 

phòng cháy chữa cháy của Cơ quan ĐHTN; 

g, Quản lý, lập kế hoạch điều hành tổ chức phòng họp. 

8. Công tác tuyên truyền và xã hội 

a, Phối hợp với các ban của Đảng, các Ban chức năng có liên quan, Đoàn thanh niên 

để làm công tác tuyên truyền cổ động đƣờng lối chính sách, các dịp kỷ niệm, ngày lễ; 

b, Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phƣơng. Tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các chủ trƣơng biện pháp của địa phƣơng có liên quan đến 

cán bộ, học sinh sinh viên nhƣ: bầu cử, điều tra dân số, phòng chống bão lụt, thiên tai; 

c, Chủ trì và phối hợp với các Ban chức năng và Đoàn thể chính trị xã hội tổ 

chức thăm hỏi các gia đình chính sách, cán bộ hƣu trí… trong các dịp lễ. Thực hiện các 

quy định về việc thăm hỏi, phúng viếng các cán bộ viên chức hoặc thân nhân. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHTN phân công. 

 Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 

1. Cơ cấu tổ chức: 

Văn phòng ĐHTN có Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng và các cán bộ 

giúp việc. Số lƣợng Phó Chánh Văn phòng và cán bộ giúp việc đƣợc thực hiện theo quy 

định của ĐHTN. 
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2. Chế độ làm việc: 

a, Văn phòng ĐHTN chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc ĐHTN hoặc Phó 

Giám đốc ĐHTN theo sự phân công của Giám đốc ĐHTN; 

b, Vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Văn phòng do 

Chánh Văn phòng phân công; 

c, Phối hợp với các đơn vị khác thuộc ĐHTN trong việc giải quyết các vấn đề 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; 

d, Văn phòng là đầu mối giúp Ban Giám đốc ĐHTN thực hiện quan hệ công tác 

với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của Văn phòng. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Quy trình quản lý văn bản đi 

2.  Quy trình quản lý văn bản đến 

3.  Quy trình quản lý tài liệu lƣu trữ 

4.  Quy trình đăng ký lịch công tác 

5.  Quy trình quản lý kho vật tƣ 

6.  Quy trình quản lý xe ô tô công 

7.  Quy trình sửa chữa tài sản 

8.  Quy trình tổ chức Hội nghị 

9.  Quy trình cấp phát Giấy chứng nhận năng lực Ngoại ngữ 

10.  Quy trình tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 

11.  Quy trình mua sắm tài sản có giá trị dƣới 100 triệu đồng cho 1 lần mua sắm. 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/235) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/235
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

Ban công tác học sinh, sinh viên (HSSV) là ban chức năng thuộc Đại học Thái 

Nguyên (ĐHTN), có chức năng tham mƣu, giúp Giám đốc ĐHTN thực hiện chức năng 

quản lý Nhà nƣớc về công tác chính trị, tƣ tƣởng và công tác HSSV. 

Điều 2. Nhiệm vụ, Quyền hạn 

1. Tham mƣu để giám đốc ĐHTN ban hành các văn bản quy định về chủ trƣơng, 

chính sách, xây dựng phƣơng hƣớng, kế hoạch công tác HSSV ở ĐHTN; chỉ đạo, tổ 

chức, hƣớng dẫn công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác HSSV đối 

với các Cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), Khoa trực thuộc và Trung 

tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên (TTGDQPTN);  giám sát, thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện công tác HSSV  tại các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN; 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài ĐHTN tổ chức 

thực hiện công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, pháp luật, đạo đức lối sống và các hoạt động, 

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ, giao lƣu, đối thoại, ... cho HSSV; 

3. Chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ 

công tác xã hội, thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV tại các CSGDĐHTV, khoa 

trực thuộc và TTGDQPTN; 

4. Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tƣ vấn, hƣớng nghiệp, đào tạo kỹ năng, rèn 

nghề, hỗ trợ việc làm cho HSSV, làm đầu mối liên hệ với cựu sinh viên ĐHTN; chỉ đạo 

việc khảo sát và nắm bắt thông tin của HSSV sau tốt nghiệp hằng năm; Phối hợp với 

các đơn vị liên quan trong Đại học chỉ đạo việc khảo sát đánh giá chất lƣợng dịch vụ, 

đánh giá giảng viên, cán bộ viên chức, ngƣời lao động trong các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên, khoa trực thuộc, trung tâm giáo dục quốc phòng. 

5. Chịu trách nhiệm phát triển, khai thác, điều tiết và tổ chức thực hiện việc cấp 

các học bổng ngoài ngân sách do ĐHTN quản lý. Chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra việc 

quản lý, khai thác và sử dụng học bổng trong và ngoài ngân sách Nhà nƣớc tại các 

CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN;  
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6. Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, lƣu trữ hồ sơ và các cơ sở dữ liệu có liên quan 

tới HSSV theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHTN; chỉ đạo công 

tác quản lý và tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV; 

7. Chỉ đạo hoạt động hợp tác, giao lƣu, trao đổi HSSV với các tổ chức giáo dục, 

đào tạo nƣớc ngoài. Quyết định cử HSSV đi học nƣớc ngoài theo các chƣơng trình đào tạo 

hoặc liên kết đào tạo, trao đổi HSSV của Chính phủ; của ĐHTN, các CSGDĐHTV, khoa 

trực thuộc, TTGDQPTN. Tiếp nhận HSSV hoàn thành khóa học về nƣớc theo quy định; 

8. Chỉ đạo việc phối hợp thực hiện công tác HSSV giữa các CSGDĐHTV, khoa 

trực thuộc, TTGDQPTN đảm bảo tính liên thông, liên kết, chia sẻ và phát huy nguồn 

lực trong toàn Đại học; 

9. Làm đầu mối phối hợp với chính quyền, công an địa phƣơng trong việc xây 

dựng Quy chế, cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, trợ giúp 

HSSV toàn Đại học nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi 

trƣờng giáo dục lành mạnh trên địa bàn; 

10. Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội nhƣ: Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công tác HSSV; 

tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị - tƣ tƣởng, giáo 

dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, phát triển các kỹ năng của HSSV. 

11. Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nội dung về công tác HSSV đối với các khoa 

trực thuộc; 

12. Tham mƣu và tổ chức công tác thi đua khen thƣởng đối với tập thể lớp và 

HSSV trong toàn đại học; 

13. Điều tra, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan tới kết quả học tập, rèn luyện 

và các nội dung khác liên quan tới công tác quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức hoạt 

động và thực hiện chế độ chính sách cho HSSV hằng năm; 

14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc ĐHTN phân công. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 

1. Cơ cấu tổ chức: 

Ban Công tác Học sinh, sinh viên có Trƣởng ban,  các Phó trƣởng ban và có các 

cán bộ giúp việc. Số lƣợng Phó trƣởng ban và cán bộ giúp việc thực hiện theo quy định 

của ĐHTN. 

2. Chế độ làm việc: 

a) Ban công tác Học sinh, sinh viên chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám 

đốc ĐHTN; 
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b) Vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trƣởng 

ban phân công; 

c) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc ĐHTN trong việc giải quyết các vấn đề 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó có liên quan đến lĩnh vực thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Học sinh, sinh viên; 

d) Ban Công tác Học sinh, sinh viên làm đầu mối giúp Ban Giám đốc ĐHTN 

thực hiện quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong 

lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Quản lý chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự 

2.  Công tác Thi đua khen thƣởng HSSV 

3.  Thống kê số liệu HSSV 

4.  Xây dựng kế hoạch thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

5.  Kiểm tra công tác  HSSV 

6.  Quy trình xây dựng kế hoạch đón tiếp sinh viên 

7.  Quản lý công tác giáo dục pháp luật cho HSSV 

8.  Cử sinh viên đi học tập, thực tập dài hạn ở nƣớc ngoài và gia hạn cho sinh viên học 

tập, thực tập ở nƣớc ngoài 

9.  Kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy về quản lý HSSV nội, ngoại trú  

10.  Quản lý chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/251) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/251
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Cơ sở vật chất 

Ban Cơ sở vật chất là ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây viết 

tắt là ĐHTN), có chức năng tham mƣu, giúp Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác cơ 

sở vật chất của ĐHTN theo quy định của pháp luật. Ban có các chức năng cụ thể sau: 

1. Đƣợc Giám đốc ĐHTN ủy quyền là đơn vị đầu mối của ĐHTN trong quan hệ 

công tác với Bộ chủ quản và các đối tác liên quan, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc 

ĐHTN về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý tài sản, quy hoạch, giải phóng mặt 

bằng, xây dựng cơ bản và các dự án đầu tƣ, phát triển cơ sở vật chất trong toàn ĐHTN. 

2. Tham mƣu giúp Giám đốc ĐHTN trong công tác quản lý, đầu tƣ và khai thác 

có hiệu quả các nguồn nhân lực về đất đai, các công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, 

phƣơng tiện…của ĐHTN. 

3. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác quản trị - phục vụ của các đơn vị thành 

viên trong toàn ĐHTN nhằm tăng cƣờng quản lý, phát huy hiệu quả của đầu tƣ. 

4. Triển khai, tổ chức thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu 

tƣ, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị, công trình công cộng, đƣờng xá, khuôn 

viên…phục vụ hoạt động chung toàn ĐHTN và Cơ quan ĐHTN, các khoa đào tạo trực 

thuộc theo kế hoạch đƣợc phê duyệt. 

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cơ sở vật chất 

1. Triển khai công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, đầu 

tƣ cơ sở vật chất và thiết bị, kịp thời đáp ứng nhu cầu thuộc lĩnh vực đầu tƣ và phát 

triển của ĐHTN theo đúng các quy định của pháp luật, trên cơ sở đề án chiến lƣợc và 

kế hoạch phát triển của ĐHTN đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hƣớng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên xây dựng kế 

hoạch và dự toán, thẩm định và phê duyệt các dự án, kế hoạch về quy hoạch và gải 

phóng mặt bằng, đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm tài sản, trang thiết bị theo 

đúng Quy chế tổ chức, hoạt  động của ĐHTN và phân cấp, ủy quyền của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Giám đốc ĐHTN. 
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3. Chỉ đạo và phối hợp với các Ban chức năng và các đơn vị thụ hƣởng thực hiện 

việc thẩm định, trình duyệt, lập hồ sơ, tổ chức đấu thầu, tiếp nhận, nghiệm thu, bàn giao 

và thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động về xây dựng 

cơ bản và mua sắm tài sản công. 

4. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, 

đúng tiêu chuẩn, đúng chế độ tài sản, phƣơng tiện, thiết bị và thực hiện chế độ duy tu, 

bảo trì, bảo dƣỡng đúng quy trình kỹ thuật. 

5. Phối hợp với các Ban chức năng của ĐHTN lập hệ thống sổ sách và phần 

mềm quản lý tài sản bao gồm: đất đai, nhà, xƣởng, công trình kiến trúc, máy móc, thiết 

bị, thiết bị, phƣơng tiện…, xây dựng các quy định về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất 

và các công trình xây dựng, mua sắm tài sản, trang thiết bị, các biểu mẫu thống kê, báo 

cáo thống nhất trong toàn ĐHTN. 

6. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên cập nhật, biến động tài sản bao gồm: 

đất đai, công trình xây dựng, trang thiết bị…từ mọi nguồn vốn và thực hiện nghiêm túc, 

đúng thời hạn công tác kiểm kê, đánh giá lại tài sản trƣớc thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 

01 hàng năm. 

7. Chủ trì và phối hợp với các Ban chức năng của ĐHTN, các đơn vị thành viên 

chủ động khai thác mọi nguồn lực, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án 

đầu tƣ trang thiết bị từ các nguồn vốn huy động từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong 

và ngoài nƣớc theo đúng quy định của pháp luật. 

8. Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác quản lý, sử dụng tài sản, công tác quản trị - 

phục vụ tại các đơn vị thành viên. 

9. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn về công tác quy 

hoạch, xây dựng dự án, quản lý tài sản  của ĐHTN. 

10. Tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

đầu tƣ, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị, công trình công cộng, đƣờng xá, khuôn viên… 

phục vụ hoạt động và sinh hoạt của Cơ quan ĐHTN, các khoa, trung tâm trực thuộc 

theo kế hoạch đƣợc phê duyệt. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban theo sự phân công của Giám đốc ĐHTN. 

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 

1. Cơ cấu tổ chức 

Ban Cơ sở vật chất có Trƣởng ban, Phó Trƣởng ban và các cán bộ giúp việc. Số 

lƣợng Phó Trƣởng ban và cán bộ giúp việc thực hiện theo quy định của ĐHTN.  

2. Chế độ làm việc 
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a) Ban Cơ sở vật chất chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc ĐHTN 

hoặc Phó Giám đốc ĐHTN đƣợc Giám đốc phân công phụ trách; 

b) Vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trƣởng 

ban phân công; 

c) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc ĐHTN trong việc giải quyết các vấn đề 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Cơ sở vật chất. 

Trƣờng hợp phát sinh vấn đề vƣợt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa 

Ban với các đơn vị khác thuộc ĐHTN thì Trƣởng ban có trách nhiệm báo cáo Giám đốc 

ĐHTN hoặc Phó Giám đốc ĐHTN đƣợc Giám đốc phân công phụ trách để xin ý kiến chỉ đạo; 

d) Ban Cơ sở vật chất làm đầu mối giúp Ban Giám đốc ĐHTN thực hiện quan hệ 

công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

   GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

GS. TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Lựa chọn nhà thầu xây lắp 

2.  Chi trả tiền bồi thƣờng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

3.  Giao đất tái định cƣ cho các hộ có đất bị thu hồi và bàn giao đất cho đơn vị thi công 

4.  Mua sắm tài sản (có giá trị dƣới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm) 

5.  Quy trình chuẩn bị đầu tƣ xây dựng 

6.  Mua sắm tài sản (có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm) 

7.  Lập, thẩm định và xét duyệt phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ 

8.  Thanh lý tài sản nhà nƣớc 

9.  Quản lý thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng  

10.  Thu hồi đất 

11.  Điều chuyển tài sản nhà nƣớc 

12.  Kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm 

13.  Kết thúc xây dựng đƣa công trình của dự án vào khai thác sử dụng 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/267) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 Điều 1. Chức năng của Ban Đào tạo 

Tham mƣu, giúp Giám đốc tổ chức, quản lý, điều hành và phát triển công tác đào 

tạo của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).  

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Đào tạo 

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về phát triển công tác đào 

tạo của ĐHTN. Hƣớng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến 

lƣợc, quy hoạch, kế hoạch đào tạo của ĐHTN. 

2. Xây dựng hệ thống văn bản quy định về công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, 

nhiệm vụ của giảng viên, công tác văn bằng, chứng chỉ của ĐHTN.  

3. Quản lí, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác đào tạo của 2 khoa trực thuộc 

ĐHTN: Khoa Quốc tế và Khoa Ngoại ngữ . 

4. Là đầu mối tiếp nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà 

nƣớc về các chủ trƣơng, chính sách, biện pháp liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, cụ thể hóa 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của ĐHTN và triển khai, hƣớng dẫn, giám sát cơ sở giáo 

dục đại học thành viên (CSGDĐHTV) và đơn vị trực thuộc thực hiện.  

5. Là đầu mối tổ chức kì thi quốc gia tốt nghiệp THPT, tổ chức công tác tuyển 

sinh của ĐHTN. 

6. Tổ chức thẩm định những nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

công tác tuyển sinh, đào tạo thuộc thẩm quyền của ĐHTN, nhƣ: chỉ tiêu tuyển sinh do 

CSGDĐHTV đề xuất, hồ sơ mở ngành/ chuyên ngành mới, chƣơng trình đào tạo mới hoặc 

chƣơng trình nhập khẩu, hồ sơ thực hiện/ bảo vệ và luận văn, luận án,...  

7. Tổ chức in ấn, quản lý và cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ của ĐHTN. 

8. Thực hiện kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên công tác đào tạo. Tham gia các 

đợt thanh tra định kì hoặc đột xuất về nội dung công tác đào tạo ở CSGDĐHTV do 

ĐHTN tổ chức.  
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9. Là đầu mối tổ chức, triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức 

danh giáo sƣ, phó giáo sƣ tại Hội đồng chức danh giáo sƣ cơ sở theo quy định và kế 

hoach của Hội đồng chức danh giáo sƣ nhà nƣớc và của ĐHTN.  

10. Trực tiếp quản lý cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất, thiết bị của Ban 

Đào tạo theo thẩm quyền. 

11. Chủ động phối hợp với các Ban, đơn vị chức năng, CGDĐHTV và các đơn 

vị thuộc ĐHTN, các cơ quan, tổ chức liên quan ngoài ĐHTN  trong quá trình tổ chức, 

quản lý, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu suất và chất lƣợng cao nhất. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Quy trình mở ngành đào tạo mới trình độ đại học, cao đẳng 

2.  Quy trình quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông vừa làm vừa học 

3.  Quy trình quản lý đào tạo hệ văn bằng 2, liên thông chính quy 

4.  Quy trình quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ 

5.  Quy trình tuyển sinh hệ cử tuyển 

6.  Quy trình tuyển sinh hệ đào tạo theo nhu cầu xã hội 

7.  Quy trình tuyển sinh hệ đào tạo từ xa 

8.  Quy trình tuyển sinh liên kết đào tạo quốc tế 

9.  Quy trình tuyển sinh theo hình thức xét tuyển (các huyện nghèo) 

10.  Quy trình xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

11.  Quy trình tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 

12.  Quy trình tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ 

13.  Quy trình xử lý hồ sơ và tổ chức tuyển sinh đào tạo tiến sĩ 

14.  Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức đánh giá luận án cấp cơ sở 

15.  Quy trình phản biện độc lập luận án tiến sĩ của đại học thái nguyên 

16.  Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp đại học thái nguyên 

17.  Quy trình xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ 

18.  Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức 

danh giáo sƣ, phó giáo sƣ 

19.  Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét bổ nhiệm chức danh giáo sƣ, phó giáo sƣ 

20.  Quy trình mở ngành mới trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 

21.  Quy trình quản trị website sau đại học  

22.  Quy trình tổ chức xét sơ tuyển hồ sơ thạc sĩ, tiến sĩ và đào tạo liên kết quốc tế 

23.  Quy trình thẩm định luận văn thạc sĩ 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/246) 

http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/246
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Hợp tác quốc tế Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 

 

  Điều 1. Chức năng  

Tham mƣu và giúp cho Giám đốc Đại học về quản lý các hoạt động hợp tác quốc 

tế trong toàn Đại học. 

  Điều 2. Nhiệm vụ 

1. Xây dựng và ban hành quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của đại học 

phù hợp với quy định của pháp luật; hƣớng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành viên, 

đơn vị trực thuộc thực hiện quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế. 

2. Xây dựng và thực hiện chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn của đại học vùng phù hợp với chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng và Nhà nƣớc. Phê duyệt chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc 

đại học.  

3. Chủ động hợp tác và xây dựng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ở khu 

vực và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.  

4. Xây dựng, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác về 

giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với nƣớc ngoài; quản lý và triển khai các 

chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.  

5. Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nƣớc ngoài của các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên, đơn vị trực thuộc; giám sát các điều kiện đảm bảo chất lƣợng, định kỳ thực 

hiện kiểm định chất lƣợng các chƣơng trình liên kết đào tạo với nƣớc ngoài theo quy 

định của pháp luật.  

6. Trực tiếp làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm quyền để làm thủ 

tục về xuất, nhập cảnh cho công chức, viên chức, ngƣời lao động, sinh viên, học viên, 

nghiên cứu sinh của các đơn vị trực thuộc và khách nƣớc ngoài do đại học mời; quyết 

định cử ngƣời đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên đi công tác ở nƣớc ngoài.  

7. Quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu 

viên, nhân viên  ra nƣớc ngoài học tập, thực tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao 
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đổi học thuật, tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo 

quy định của pháp luật.  

8. Hỗ trợ thủ tục visa và quản lý các đoàn vào, cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài, 

ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đến đại học giảng dạy, học tập, nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo quy định của 

pháp luật.  

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả và đảm bảo an ninh trong 

các hoạt động hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo quy 

định của pháp luật. 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Tổ chức trao đổi, học thuật, tập huấn có ngƣời nƣớc ngoài 

2.  Tổ chức trao đổi sinh viên, hƣớng dẫn sinh viên nƣớc ngoài học tập, nghiên cứu tại 

đại học thái nguyên 

3.  Thực hiện thủ tục nhập cảnh 

4.  Thực hiện thủ tục xin gia hạn thị thực, tạm trú cho khách 

5.  Tiếp nhận, thực hiện và quản lý dự án 

6.  Xét duyệt học bổng dành cho ngƣời nƣớc ngoài vào học tại ĐHTN 

7.  Mở chƣơng trình liên kết đào tạo có yếu tố nƣớc ngoài (LKĐTQT) tại ĐHTN 

8.  Gia hạn chƣơng trình LKĐTQT tại ĐHTN 

9.  Quản lý các chƣơng trình LKĐTQT tại ĐHTN 

10.  Tổ chức và quản lý đoàn ra 

11.  Quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHTN ra nƣớc ngoài nghiên cứu, giảng 

viên và học tập ngắn hạn và dài hạn 

12.  Quản lý ngƣời nƣớc ngoài tại ĐHTN 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/244) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Kế hoạch tài chính Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

Điều 1. Chức năng 

Ban Kế hoạch - Tài chính (Ban KHTC) là đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên 

(ĐHTN), có chức năng tham mƣu, giúp Giám đốc ĐHTN (sau đây gọi chung là Giám 

đốc) thực hiện quản lý nhà nƣớc về công tác kế hoạch, tài chính; quản lý vốn đầu tƣ xây 

dựng cơ bản của các đơn vị dự toán thuộc ĐHTN (sau đây gọi chung là Đại học), quản lý 

theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Tham mƣu, giúp Giám đốc: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền kế hoạch công 

tác dài hạn và hàng năm liên quan đến công tác quản lý nhà nƣớc về kế hoạch, tài 

chính; quản lý, sử dụng tài sản nhà nƣớc và đầu tƣ xây dựng cơ bản của Đại học; tham 

gia xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm 

của Đại học; 

b) Xây dựng, hoặc phối hợp xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề 

án về kế hoạch, tài chính; quản lý, sử dụng tài sản nhà nƣớc và vốn đầu tƣ xây dựng cơ 

bản của Đại học; 

c) Hƣớng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chế độ, chính sách về kế hoạch, tài 

chính, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nƣớc, đầu tƣ xây dựng cơ bản cho phù hợp với đặc 

thù của Đại học theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục; 

d) Thực hiện quản lý vốn, kinh phí Nhà nƣớc giao cho Đại học, bao gồm: kinh 

phí chi thƣờng xuyên; vốn đầu tƣ phát triển; vốn vay, viện trợ của nƣớc ngoài (nếu có) 

và các nguồn vốn, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

e) Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột suất về công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu 

tƣ phát triển, việc thực hiện chế độ kế toán tại các đơn vị dự toán trực thuộc và các dự 

án đầu tƣ xây dựng thuộc phạm vi đƣợc phân cấp. 
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2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Đại học; Quy chế Chi tiêu nội bộ của Khối Văn phòng Đại học, Quy định quản lý 

tài chính của Đại học, của Bộ Giáo dục và theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện chủ trƣơng, chính sách, biện pháp, chiến lƣợc, 

quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật về lĩnh vực thuộc chức năng của Ban 

KHTC.  

4. Biên soạn, phối hợp biên soạn, thẩm định các chƣơng trình, tài liệu về đào tạo, 

mở ngành đào tào, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực thuộc chức năng của Ban 

KHTC và theo sự phân công của Giám đốc. 

 5. Về công tác quản lý tài chính, kế toán: 

a) Xây dựng, trình Giám đốc ban hành các quy trình nội bộ áp dụng cho các đơn 

vị dự toán thuộc Đại học quản lý về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách theo quy 

định của pháp luật; 

b) Hƣớng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách 

hàng năm; xem xét, kiểm tra, xử lý, phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của 

các đơn vị dự toán trực thuộc, và tổng hợp dự toán thu, chi toàn Đại học gửi báo cáo Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; bảo vệ dự toán ngân sách năm của Đại học với các cơ quan hữu 

quan theo quy định của pháp luật; 

c) Xây dựng tiêu chí điều hoà kinh phí học phí và các nguồn thu hợp pháp trong 

toàn Đại học báo cáo Giám đốc phê duyệt phƣơng án phân bổ điều hoà phí học phí và 

các nguồn thu hợp pháp khác cho các đơn vị dự toán; 

d) Xây dựng, trình Giám đốc ký phƣơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách 

và phê duyệt phƣơng án điều hoà kinh phí từ nguồn thu học phí và các khoản thu hợp 

pháp khác của các đơn vị; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách đã đƣợc 

phân bổ cho các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

đ) Căn cứ kết quả phê duyệt của Giám đốc đối với phƣơng án phân bổ ngân sách; 

phƣơng án điều hoà kinh phí từ các nguồn thu học phí và các nguồn thu khác của các đơn 

vị trực thuộc đã đƣợc phê duyệt, trình Giám đốc ký quyết định giao dự toán, dự toán bổ 

sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách, quyết định điều hoà kinh phí học phí và các 

khoản thu hợp pháp khác cho các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện trong năm kế 

hoạch theo quy định của pháp luật; 

h) Trình Giám đốc quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các 

đơn vị dự toán không chấp hành quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách 
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theo quy định của pháp luật; xuất toán và thu hồi nộp ngân sách nhà nƣớc số tiền đã chi 

sai chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; 

i) Hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị dự toán triển khai thực hiện dự toán 

thu, chi ngân sách đƣợc giao và tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

đƣợc giao của các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định; 

k) Hƣớng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị dự toán chấp hành chế độ 

kế toán; tổng hợp báo cáo, trình Giám đốc phê duyệt báo cáo Tài chính năm cho các 

đơn vị thành viên;  

l) Tổ chức kiểm tra, xét duyệt quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm; tổng hợp, 

lập quyết toán ngân sách toàn Đại học trình Giám đốc ký gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

m) Hƣớng dẫn và phối hợp với các đơn vị dự toán phân tích, đánh giá hiệu quả 

sử dụng vốn, kinh phí, ngân sách nhà nƣớc cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác 

cho mọi hoạt động của các đơn vị dự toán thuộc Đại học quản lý; 

n) Thẩm định, kiểm tra việc quản lý, sử dụng mọi nguồn kinh phí (trong nƣớc và 

nƣớc ngoài) của nhà nƣớc, tổ chức cấp cho các dự án do các đơn vị dự toán thuộc Đại 

học thực hiện theo quy định của pháp luật. 

o) Chủ trì, phối hợp với các ban chức năng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, 

Quy định tài chính, định mức chi tiêu các nguồn kinh phí hàng năm của Khối văn 

phòng Đại học Thái Nguyên trình Giám đốc phê duyệt. 

p) Lập kế hoạch và dự toán thu, chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí NSNN, 

các nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản, các nguồn kinh phí dự án ODA, các dự án viện trợ 

(nếu có), dự án chuyển giao khoa học công nghệ, và các nguồn thu hợp pháp khác của 

Khối văn phòng Đại học Thái Nguyên trình Giám đốc phê duyệt. 

6) Về công tác quản lý nguồn vốn đầu tƣ: 

a) Hƣớng dẫn các đơn vị dự toán lập quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ phát triển ngắn 

hạn, dài hạn;  

b) Hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tƣ hoặc các đơn vị trực thuộc về 

chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng; giải quyết các 

vƣớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân, quyết toán các nguồn vốn đầu 

tƣ xây dựng các dự án thuộc quyền quản lý của Đại học;  

c) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tƣ (dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình, dự án đầu tƣ không có xây dựng), thẩm định kế hoạch đấu thầu, thẩm tra 

quyết toán các dự án hoàn thành, trình Giám đốc ký các quyết định đầu tƣ, quyết toán 

dự án hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền; 



73 

 

d) Xây dựng kế hoạch phân bổ, điều hoà, điều chỉnh vốn đầu tƣ cho các dự án 

thuộc quyền quản lý của Đại học, trình Giám đốc ký, gửi các Bộ, ngành theo quy định; 

căn cứ kết quả thẩm định, phê duyệt của Bộ, ngành có liên quan đối với kế hoạch phân 

bổ, điều hoà, điều chỉnh vốn đầu tƣ, thông báo vốn đầu tƣ cho các dự án theo quy định 

của pháp luật; 

đ) Kiểm tra, báo cáo Giám đốc về tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ theo quy 

định, kiến nghị các giải pháp để tăng cƣờng quản lý, chống thất thoát, lãng phí trong 

đầu tƣ xây dựng và các chƣơng trình mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tƣ; 

e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tƣ và các hoạt động về đâu tƣ xây dựng cơ 

bản; kiểm tra việc thực hiện và quản lý vốn của các dự án đầu tƣ của các đơn vị trực 

thuộc; 

f) Trình Giám đốc ký quyết định đình chỉ thi công, yêu cầu các đơn vị có liên 

quan đình chỉ cấp vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản đối với các dự án vi phạm các quy định 

về quản lý đầu tƣ xây dựng cơ bản; 

g. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác tài chính, kế toán, công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, 

đầu tƣ của Tổng cục. 

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế  

a) Lãnh đạo Ban:  Lãnh đạo Ban gồm có Trƣởng ban và Phó trƣởng ban. 

Trƣởng chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Đại học và trƣớc pháp luật về việc thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban. 

Phó trƣởng ban giúp Trƣởng ban quản lý, điều hành hoạt động của Ban; đƣợc 

Trƣởng ban phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách 

nhiệm trƣớc Trƣởng và trƣớc pháp luật về những lĩnh vực công tác đƣợc phân công. 

b). Các chuyên viên của Ban chịu sự phân công trực tiếp của Trƣởng ban và chịu 

trách nhiệm trƣớc lãnh đạo ban về phần việc mình đƣợc phân công. 

 

 

 
 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Thanh toán tiền lƣơng, phụ cấp lƣơng và khoản thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán 

bộ, viên chức và ngƣời lao động  

2.  Thanh toán các khoản truy lĩnh lƣơng và phụ cấp hàng tháng  

3.  Thanh toán thu nhập ngày lễ, tết, nghỉ hè hoặc các ngày kỷ niệm và các khoản chi phúc lợi khác  

4.  Thanh toán các khoản tiền thƣởng theo danh hiệu thi đua hàng kỳ  

5.  Thanh toán các loại tiền thƣởng đột xuất cho cán bộ, viên chức  

6.  đối với thanh toán tiền phụ cấp ngoài lƣơng  

7.  Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm  

8.  Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm  

9.  Thanh toán học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy  

10.  Thanh toán trợ cấp xã hội (con mồ côi, ...) theo quy định  

11.  Thanh toán tiền thỉnh giảng đối với hệ chính quy  

12.  Thanh toán tiền đối với thỉnh giảng sau đại học (liên kết đào tạo quốc tế)  

13.  Thanh toán tiền thỉnh giảng đối với hệ tại chức ngoài các khoa  

14.  Tạm ứng (kinh phí hội đồng chấm thi luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, chƣơng trình lk quốc tế)  

15.  Thanh toán tạm ứng và thanh toán không qua tạm ứng (kinh phí hội đồng chấm thi 

luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, chƣơng trình lk quốc tế)  

16.  Thanh toán tiền vƣợt giờ chuẩn  

17.  Thanh toán dịch vụ thuê ngoài  

18.  Thanh toán đối với cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ đƣợc hỗ trợ 

theo quy chế chi tiêu nội bộ  

19.  Thanh toán thƣởng đối với cán bộ, giảng viên đƣợc cử đi học sau đại học và các loại 

hình đào tạo khác thuộc diện cơ quan thanh toán tiền học phí  

20.  Thanh toán tiền xây dựng ngân hàng đề thi  

21.  Thanh toán chi biên soạn giáo trình, xây dựng khung chƣơng trình, đề cƣơng chi tiết  

22.  Tạm ứng (kinh phí tổ chức thi các chứng chỉ ngoại ngữ)  
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23.  Thanh toán tạm ứng và thanh toán không qua tạm ứng (kinh phí tổ chức thi các chứng 

chỉ ngoại ngữ)  

24.  Tạm ứng (kinh phí hội đồng xét duyệt danh hiệu, chức danh)  

25.  Thanh toán tiền tạm ứng (kinh phí hội đồng xét duyệt danh hiệu, chức danh)  

26.  Thanh toán xăng dầu  

27.  Thanh toán đối với tiền thuê phƣơng tiện vận chuyển, tiền vệ sinh môi trƣờng, tiền 

dịch vụ sửa chữa, chi phí thuê mƣớn khác  

28.  Thanh toán chi tiếp khách  

29.  Tạm ứng (kinh phí đoàn đi thực tập chuyên môn, bồi dƣỡng kiến thức)  

30.  Thanh toán tạm ứng hoặc thanh toán không qua tạm ứng (kinh phí đoàn đi thực tập 

chuyên môn, bồi dƣỡng kiến thức)  

31.  Tạm ứng (kinh phí chi đoàn vào)  

32.  Thanh toán tạm ứng và thanh toán không qua tạm ứng (kinh phí chi đoàn vào)  

33.  Tạm ứng (kinh phí mua vé máy bay)  

34.  Thanh toán tạm ứng và thanh toán không qua tạm ứng (kinh phí mua vé máy bay)  

35.  Tạm ứng các khoản khác liên quan đến đoàn ra  

36.  Thanh toán tạm ứng các khoản khác liên quan đến đoàn ra  

37.  Thanh toán hội nghị, hội thảo  

38.  Thanh toán đối với mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tƣ, công cụ dụng cụ có giá trị dƣới 

10.000.000 đồng  

39.  Tạm ứng (kinh phí đối với trƣờng hợp giá trị mua sắm tài sản, vật tƣ, nguyên vật liệu, 

thiết bị có giá trị trên 10 triệu đồng đến dƣới 100 triệu)  

40.   Thanh toán tạm ứng hoặc thanh toán không qua tạm ứng (kinh phí đối với trƣờng hợp giá trị 

mua sắm tài sản, vật tƣ, nguyên vật liệu, thiết bị có giá trị trên 10 triệu đồng đến dƣới 100 

triệu)  

41.  Tạm ứng (kinh phí mua sắm tài sản, vật tƣ, nguyên vật liệu, thiết bị có giá trị từ 100 

triệu đến 500 triệu đồng)  

42.  Thanh toán tạm ứng hoặc thanh toán không qua tạm ứng (kinh phí mua sắm tài sản, vật 

tƣ, nguyên vật liệu, thiết bị có giá trị từ 100 triệu đến 500 triệu đồng)  

43.  Tạm ứng (kinh phí sửa chữa nhỏ nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng với các gói thầu dƣới 

100 triệu)  
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http://iso.tnu.edu.vn/article/download/115
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/115
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/115
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/116
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/116
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/117
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/117
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/118
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/118
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44.  Thanh toán tạm ứng (kinh phí sửa chữa nhỏ nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng với các gói 

thầu dƣới 100 triệu)  

45.  Tạm ứng (kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học đối với các hoạt động mang tính chất 

chuyên môn)  

46.  Thanh toán tạm ứng (kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học đối với các hoạt động mang 

tính chất chuyên môn)  

47.  Tạm ứng (các khoản chi khác trong đề tài nghiên cứu khoa học đối với các hoạt động 

mang tính chất chuyên môn)  

48.  Thanh toán tạm ứng (các khoản chi khác trong đề tài nghiên cứu khoa học đối với các 

hoạt động mang tính chất chuyên môn)  

49.  Thanh toán chi phí tƣ vấn xét tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài  

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/228) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iso.tnu.edu.vn/article/download/119
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/119
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/337
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/337
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/338
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/338
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/339
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/339
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/340
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/340
http://iso.tnu.edu.vn/article/download/341
http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/228
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng của tổ chức Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo 

dục của Đại học Thái Nguyên 

Tổ chức KT&ĐBCLGD cấp ĐHTN có chức năng tham mƣu, giúp Giám đốc 

ĐHTN trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động KT&ĐBCLGD trong 

toàn ĐHTN theo quy định của Luật Giáo dục và các quy định của Bộ GD&ĐT. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo 

dục  Đại học Thái Nguyên 

1. Công tác khảo thí 

1.1. Hệ đào tạo chính qui 

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trƣơng, chính sách, các 

văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT về khảo thí trong ĐHTN. 

b) Tham mƣu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch chiến lƣợc của ĐHTN và đề ra 

lộ trình cho công tác khảo thí. Đề xuất với Giám đốc những giải pháp nhằm nâng cao 

chất lƣợng công tác khảo thí. 

c) Định hƣớng và chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi trong toàn Đại học. 

d) Phối hợp với Ban Thanh tra tổ chức giám sát các kỳ thi nhằm đảm bảo khách 

quan, nghiêm túc và công bằng. 

e) Bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí, từng bƣớc trang bị công nghệ 

và công cụ cho công tác khảo thí (máy tính, máy chấm điểm, phần mềm v.v). 

f) Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí trong toàn đại học hàng năm. 

g) Tham gia công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng: 

- Phối hợp cùng Ban Đào tạo xây dựng kế hoạch về công tác thi tuyển sinh đại học, 

cao đẳng và tổ chức thực hiện theo các văn bản của Bộ GD&ĐT.  

- Phối hợp cùng Ban Đào tạo nhận hồ sơ đăng ký dự thi, kiểm tra, phân loại và 

sắp xếp hồ sơ, xử lý các dữ liệu liên quan đến hồ sơ dự thi: tổng hợp dữ liệu, sửa chữa 

sai sót, phân điểm thi, khối thi, phòng thi và in phiếu báo thi, thẻ dự thi, danh sách thí 

sinh theo phòng thi; in giấy chứng nhận kết quả thi, danh sách thí sinh trúng tuyển, giấy 
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báo trúng tuyển của thí sinh. Tham gia vào các ban của Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và 

thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐTS phân công (tháng 3 đến tháng 10 hàng năm). 

- Tổ chức chấm thi các môn thi trắc nghiệm. 

- Quản lý, lƣu trữ kết quả tuyển sinh trên máy tính và in các văn bản về  tuyển 

sinh nhƣ: biểu điểm, điểm xét tuyển. Xử lý kết quả giải quyết các đơn từ đề nghị sửa 

chữa của thí sinh liên quan đến tuyển sinh. Cấp lại giấy báo điểm, giấy trúng tuyển cho 

thí sinh do bị thất lạc, xác nhận điểm thi. 

  1.2. Hệ đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, chuyên tu, liên kết đào tạo                                                             

a) Chỉ đạo việc thi, kiểm tra hệ đào tạo không chính quy, đặc biệt là việc thi 

tuyển sinh và thi tốt nghiệp cho hệ VLVH ở các đơn vị thành viên.  

b) Xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh; tổ chức việc tổ hợp và in sao đề   thi; tổ 

chức chấm thi đối với các môn thi trắc nghiệm. 

c) Phối hợp với Ban Thanh tra xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị liên kết 

đào tạo (đầu tháng 10 hàng năm). 

d) Tổ chức Hội nghị tổng kết và rút kinh nghiệm về công tác thi, kiểm tra hệ đào tạo 

VLVH, liên thông, chuyên tu, liên kết đào tạo trong toàn Đại học. 

e) Tham gia các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.  

2. Công tác đảm bảo chất lƣợng giáo dục 

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trƣơng, chính sách, các 

văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT về ĐBCLGD trong toàn Đại học; xây dựng và phát 

triển hệ thống ĐBCLGD ở các đơn vị thành viên. 

b) Tham mƣu cho Giám đốc ban hành các quy định và hƣớng dẫn sử dụng nội bộ 

về tiêu chí đánh giá, đảm bảo chất lƣợng phù hợp với đặc thù của ĐHTN và quy định 

của Bộ GD&ĐT. 

c) Tham mƣu cho Giám đốc xây dựng, ban hành chiến lƣợc và kế hoạch đảm bảo 

chất lƣợng bên trong, xây dựng văn hóa chất lƣợng giáo dục trong toàn Đại học; chỉ đạo 

các cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc triển khai thực hiện; kiểm tra, 

giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lƣợc và kế hoạch này trong toàn Đại học.  

d) Giúp Giám đốc xây dựng, ban hành kế hoạch ĐBCLGD trong toàn Đại học; 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc thực hiện các nhiệm 

vụ về đảm bảo chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng theo quy định và kế hoạch đã ban 

hành; hỗ trợ đăng ký kiểm định chất lƣợng theo quy định của ĐHTN và Bộ GD&ĐT tại 
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các tổ chức kiểm định của Việt Nam, của khu vực và trên thế giới thuộc danh mục các 

tổ chức kiểm định chất lƣợng giáo dục đã đƣợc Bộ GD&ĐT công nhận. 

e) Lập kế hoạch và tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên 

môn cho cán bộ về công tác ĐBCLGD trong ĐHTN.  

f) Tổ chức đánh giá đồng cấp CTĐT và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. 

g) Chỉ đạo các đơn vị công khai các điều kiện ĐBCLGD và kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện của các đơn vị. 

h) Tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm về công tác ĐBCLGD trong toàn 

Đại học. 

i) Tham gia kiểm định các điều kiện mở lớp: đội ngũ giáo viên, hồ sơ sinh viên, 

cơ sở vật chất, chƣơng trình đào tạo ở các đơn vị đào tạo và liên kết đào tạo; Tham gia 

thẩm định mở ngành liên kết đào tạo trong nƣớc và quốc tế. 

k) Tổ chức nghiên cứu khoa học về ĐBCLGD, ứng dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ trong lĩnh vực ĐBCLGD. 

3. Các nhiệm vụ khác 

a) Thực hiện các dịch vụ công về KT&ĐBCLGD: Tƣ vấn điều tra, khảo sát, đánh 

giá; tổ chức các hoạt động đào tạo về khảo thí và kiểm định đối với các tổ chức xã hội, 

giáo dục, kinh tế. 

b) Thực hiện chế độ báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành. 

   

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

GS.TS ĐẶNG KIM VUI 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KHẢO THÍ 

 VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Xây dựng ngân hàng câu hỏi - đáp án hệ vừa học vừa làm, liên thông 

2.  In sao đề thi hệ vừa làm vừa học, liên thông 

3.  Chấm thi trắc nghiệm hệ VLVH, liên thông 

4.  Đánh giá đồng cấp, đánh giá chƣơng trình đào tạo 

5.  Đánh giá sinh viên tốt nghiệp (đánh giá đầu ra) 

6.  Hƣớng dẫn thực hiện quy chế ba công khai 

7.  Kiểm tra việc thực hiện quy chế công khai 

8.  Quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lƣợng giáo dục trong ĐHTN 

9.  Biên tập, soạn thảo và gửi bài về hoạt động Khảo thí và ĐBCLGD lên website của ĐHTN 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/226) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Khoa học công nghệ và Môi trƣờng Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY 

1. Luật KHCN: 29/2013/QH13, ngày 18/6/2013; 

2. Luật Công nghệ cao: 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

3. Thông tƣ 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 Qui định về việc sử dụng, trọng 

dụng cá nhân trong hoạt động KHCN; 

4. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật KHCN; 

5. Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2014 của Chính phủ quy định xuwr 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ; 

6. Thông tƣ 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ KHCN qui định thủ 

tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng ngân kết quả nghiên cứu khoa học phát triển 

công nghệ sử dụng ngân sách NN; 

7. Thông tƣ liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của 

liên Bộ Tài chính- Bộ KHCN về “Hƣớng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án 

KHCN sử dụng ngân sách nhà nƣớc”; 

8. Thông tƣ liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trƣờng số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 7/05/2007 về “Hƣớng dẫn định mức xây 

dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc”; 

9. Thông tƣ số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Qui định quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ; 

10. Thông tƣ sô 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 Ban hành Qui định về 

hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đào tạo; 

11. Thông tƣ 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành Qui chế tổ chức, hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên. 
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CHƢƠNG 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định quyền hạn và trách nhiệm của các cấp quản lý khoa học 

công nghệ từ Đại học Thái Nguyên (gọi tắt là Đại học) đến các Trƣờng; các Viện 

nghiên cứu, các Khoa và Trung tâm trực thuộc Đại học (gọi tắt là các Đơn vị thành 

viên), các tổ chức khoa học & công nghệ và những cá nhân tham gia các hoạt động 

khoa học, công nghệ (KHCN) trong Đại học; quy định về quy trình thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN chính trong Đại học.  

Điều 2. Hoạt động Khoa học công nghệ trong Đại học 

1. Giải thích từ ngữ 

- Hoạt động KHCN bao gồm các nội dung chính sau: nghiên cứu khoa học, 

nghiên cứu và phát triển công nghệ và dịch vụ KHCN. 

- Nghiên cứu khoa học là hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tƣợng, sự vật, 

quy luật của tự nhiên, xã hội và tƣ duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào 

thực tiễn. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng. 

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ  là hoạt động nhằm tạo ra, hoàn thiện các 

công nghệ mới, sản phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và 

sản xuất thử nghiệm. 

- Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để 

thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới. 

- Sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để 

sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trƣớc khi 

chuyển giao công nghệ mới, sản phẩm mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 

- Dịch vụ khoa học và công  nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao 

công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tƣ vấn, đào tạo, bồi dƣỡng, phổ biến, ứng dụng tri 

thức KHCN và kinh nghiệm thực tiễn 

-  Chuyển giao công nghệ  là hoạt động đƣa những công nghệ mới vào áp dụng 

trong thực tiễn, thông qua các Hợp đồng kinh tế.  

2. Mục tiêu của hoạt động Khoa học công nghệ trong Đại học Thái Nguyên 

-  Nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực 

KHCN trình độ cao của đất nƣớc, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học với các 

nhiệm vụ đào tạo, đặc biệt là đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. 
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-  Đƣa các thành tựu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật phục vụ việc thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội. 

-  Bồi dƣỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên 

cứu viên và các cán bộ hoạt động KHCN. 

-  Xây dựng và phát triển tiềm lực KHCN của Đại học, từng bƣớc hội nhập với 

nền KHCN hiện đại của khu vực và thế giới. 

-  Tạo ra nguồn thu từ các hoạt động KHCN 

3. Phân loại các hoạt động Khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên 

a) Đề tài KHCN bao gồm:  

-  Đề tài KHCN cấp Nhà nƣớc (đề tài độc lập cấp Nhà nƣớc, đề tài nghiên cứu 

theo Nghị định thƣ, đề tài Nghiên cứu cơ bản...);  

-  Đề tài KHCN cấp Bộ và tƣơng đƣơng (đề tài NCKH cấp Đại học, cấp Tỉnh); 

-  Đề tài KHCN cấp cơ sở (Trƣờng, Khoa, Viện, Khoa trực thuộc, Trung tâm trực thuộc); 

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

b) Dự án ƣơm tạo công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm các cấp;  

c) Chuyển giao khoa học công nghệ; 

d) Dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản cho các tổ chức KHCN; 

e) Dự án đầu tƣ tăng cƣờng năng lực nghiên cứu KHCN; 

f) Hợp tác quốc tế về KHCN; 

g) Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ KHCN; 

h) Thông tin KHCN. 

Điều 3. Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ ở Đại học Thái Nguyên 

1. Hội đồng Khoa học- Đào tạo (HĐKH-ĐT) Đại học Thái Nguyên là tổ chức 

tƣ vấn cho Giám đốc Đại học về nội dung và tổ chức quản lý thống nhất các hoạt động 

KHCN của toàn Đại học. Nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HĐKH-ĐT Đại học Thái 

Nguyên do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quy định. 

2. Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng Đại học Thái Nguyên là cơ quan 

tham mƣu cho Giám đốc về chính sách KHCN trong Đại học, đồng thời giúp Giám đốc 

thực hiện chức năng quản lý Nhà nƣớc về các hoạt động khoa học, công nghệ và môi 

trƣờng của toàn Đại học. Chức năng cụ thể nhƣ sau: 

- Xây dựng định hƣớng, mục tiêu phát triển KHCN của Đại học trong từng giai 

đoạn 5 năm, dựa trên cơ sở định hƣớng và mục tiêu phát triển KHCN của Nhà nƣớc, Bộ và 

các tỉnh (đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam). 
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- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch KHCN của các đơn vị thành viên theo kế 

hoạch 5 năm và hàng năm dựa trên cơ sở định hƣớng, mục tiêu phát triển khoa học 

công nghệ của toàn Đại học.  

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong toàn Đại học, cụ thể: 

+ Chỉ đạo, hƣớng dẫn xây dựng đề xuất, sơ tuyển và quản lý việc thực hiện các 

nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nƣớc và cấp Bộ, bao gồm: đề tài độc lập cấp Nhà nƣớc, dự án 

sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nƣớc; chƣơng trình nghiên cứu theo Nghị định thƣ, đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đề tài Nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ lƣu giữ quỹ Gen, v.v.  

+ Chủ trì tuyển chọn, xét duyệt và công nhận đề tài nghiên cứu khoa học công 

nghệ cấp Đại học;  

+ Phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính phân bổ ngân sách KHCN cho các Đơn 

vị trong toàn Đại học và trình Giám đốc phê duyệt. Kinh phí KHCN, bao gồm: đề tài 

cấp Đại học và đề tài cấp Trƣờng, nghiên cứu khoa học của sinh viên; Sở hữu công 

nghiệp, tiêu chuẩn - đo lƣờng - chất lƣợng sản phẩm, hoạt động bảo hộ lao động, vệ 

sinh môi trƣờng, hội thảo khoa học và các hoạt động KHCN khác. 

+ Chủ trì xây dựng và phối hợp thực hiện các dự án: Đầu tƣ xây dựng cơ bản các 

tổ chức KHCN; Đầu tƣ tăng cƣờng năng lực nghiên cứu KHCN. 

+ Phối hợp với các Đơn vị trong các công tác chỉ đạo và hƣớng dẫn phong trào 

nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

-  Phối hợp với Ban Quan hệ quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện các dự án 

hợp tác quốc tế về KHCN. 

-  Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trong việc đề xuất, thành lập, giải thể các đơn 

vị hoạt động KHCN của Đại học. 

-  Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trƣờng, an toàn lao 

động  trong toàn Đại học. 

-  Hƣớng dẫn công tác sở hữu công nghiệp (sáng kiến, sáng chế), quản lý công tác 

thông tin khoa học của Đại học. 

-  Chủ trì biên tập Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, các tờ thông tin, thông 

báo khoa học của Đại học. 

-  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tập huấn quản lý KHCN trong toàn Đại học. 

-  Tổ chức và thực hiện công tác thi đua khen thƣởng cho các cá nhân và đơn vị 

trong các công tác KHCN 5 năm và hàng năm: trình Giám đốc Đại học ký quyết định khen 

thƣởng đối với Đơn vị và các cá nhân có thành tích cao trong các hoạt động KHCN.  



85 

 

-  Tổ chức và thực hiện công tác tổng kết hoạt động KHCN trong toàn Đại học 

theo kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm. 

-  Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

Điều 4. Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ ở các Đơn vị thành viên 

1. Xây dựng định hƣớng, mục tiêu phát triển KHCN của đơn vị 

Việc xây dựng định hƣớng và mục tiêu phát triển KHCN của Đơn vị trong từng 

giai đoạn 5 năm và hàng năm dựa trên cơ sở định hƣớng và mục tiêu phát triển KHCN 

của Đại học và các Bộ, Ngành liên quan. 

2. Xây dựng kế hoạch KHCN của đơn vị 

 Kế hoạch KHCN của Đơn vị phải dựa trên cơ sở của định hƣớng, mục tiêu phát 

triển của Đơn vị và kết quả tuyển chọn từ các đề xuất về hoạt động KHCN của các Trung 

tâm, các cá nhân thuộc Đơn vị. Kế hoạch KHCN cho năm kế tiếp của các đơn vị phải 

hoàn thành và báo cáo ĐHTN vào tháng 12 hàng năm, bao gồm các nội dung:  

- Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ các cấp; 

- Các hoạt động chuyển giao công nghệ; 

- Đầu tƣ xây dựng cơ bản cho các tổ chức KHCN; 

- Đầu tƣ tăng cƣờng năng lực nghiên cứu KHCN; 

- Tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học; 

- Hợp tác quốc tế về KHCN; 

- Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ KHCN; 

- Thông tin KHCN; 

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên; 

- Kế hoạch tài chính cho hoạt động KHCN; 

- Quản lý thực hiện các hoạt động KHCN. 

3.  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Đơn vị 

- Tổ chức thực hiện việc đề xuất các nhiệm vụ KHCN của các tổ chức, cá nhân 

trong Đơn vị theo kế hoạch. 

- Tổ chức thực hiện việc tuyển chọn và phê duyệt các đề tài KHCN cấp cơ sở, đề 

tài NCKH sinh viên.  

- Ký các hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học và cấp Trƣờng, 

(Khoa, Viện trực thuộc) với chủ nhiệm đề tài. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị thí nghiệm và các điều kiện khác, tạo 

điều kiện cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN. 
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- Giám sát và kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN của đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN theo 

quy định. 

- Các hoạt động khác. 

4. Tổ chức thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ 

- Phối hợp với các địa phƣơng, doanh nghiệp trong vùng và cả nƣớc xây dựng đề 

xuất và phối hợp nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khoa học phát sinh ở địa phƣơng, 

doanh nghiệp.  

- Chuyển giao kỹ thuật tiến bộ và các kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị 

vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

- Dịch vụ KH&CN (các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các 

dịch vụ về thông tin, tƣ vấn, đào tạo, bồi dƣỡng, phổ biến và ứng dụng tri thức khoa học 

và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn). 

5. Tổ chức công tác tổng kết hoạt động khoa học công nghệ hàng năm 

Tổng kết hoạt động KHCN hàng năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động KHCN 

so với kế hoạch, làm căn cứ xây dựng kế hoạch KHCN trong năm tiếp theo. Tháng 12 

hàng năm, các đơn vị báo cáo Đại học Thái Nguyên kết quả hoạt động KHCN trong 

năm của đơn vị. 

 

CHƢƠNG 2 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN 

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 5. Quản lý, thực hiện đề tài KHCN cấp Nhà nƣớc, cấp Bộ1 

Đại học với tƣ cách là cơ quan chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ, cấp Nhà nƣớc có 

nhiệm vụ "Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quản lý toàn diện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ
2
" và cấp Nhà nƣớc của Đại học, 

bao gồm: 

1. Hƣớng dẫn các Đơn vị đề xuất và tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ  KHCN 

cấp Bộ, cấp Nhà nƣớc theo kế hoạch hàng năm của Bộ KHCN, Bộ GD&ĐT. 

                                           

1
 Theo Thông tƣ 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của  Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Qui định về 

quản lý đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

2
 Điều 8 Qui định về quản lý đề tài KHCN cấp Bộ  
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2. Ủy quyền cho đơn vị thành viên tiến hành ký kết hợp đồng triển khai nhiệm 

vụ với các chủ nhiệm đề tài, cấp đủ kinh phí theo kế hoạch. 

3. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo cơ quan chủ quản 

4. Ra Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài ở 

cấp cơ sở, hoàn chỉnh thủ tục để tiến hành các bƣớc nghiệm thu cấp cao hơn.     

Điều 6. Qui định về quản lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

1. Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (cấp trdo thủ trƣởng đơn vị phê duyệt 

và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Mỗi đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở do 

một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm và các thành viên tham gia, số thành viên không 

quá 03 (ba) ngƣời.  

2. Kinh phí để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đƣợc lấy từ 

các nguồn:  

a) Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nƣớc cấp cho hoạt động KHCN của Đại học; 

b) Chủ yếu đƣợc trích từ nguồn thu hợp pháp của các đơn vị (tối thiểu bằng 2% 

tiền thu từ học phí hoặc tƣơng đƣơng); 

c) Từ nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân hợp tác nghiên cứu (nếu có). 

3. Thủ trƣởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế hàng năm để quyết định số 

lƣợng đề tài; tổ chức tuyển chọn, phê duyệt, đánh giá kết quả. Đồng thời báo cáo Đại 

học theo định kỳ về số lƣợng, kinh phí và kết quả nghiệm thu.  

Điều 7. Qui định về quản lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

1. Đề tài NCKH sinh viên nhằm giúp cho sinh viên làm quen với hoạt động 

nghiên cứu khoa học hoặc vận dụng kiến thức đã đƣợc trang bị để giải quyết những vấn 

đề về chuyên môn và thực tiễn góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

2. Đề tài khoa học sinh viên do thủ trƣởng đơn vị phê duyệt và giao cho nhóm 

sinh viên  thực hiện. Mỗi đề tài khoa học công nghệ sinh viên do một cán bộ khoa học 

hƣớng dẫn, một sinh viên làm chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.  

3. Kinh phí để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đƣợc lấy từ 

các nguồn:  

a) Hỗ trợ một phần nhỏ từ ngân sách Nhà nƣớc cấp cho hoạt động KHCN của 

Đại học;  

b) Phần chủ yếu đƣợc trích từ nguồn thu hợp pháp của các đơn vị thành viên (tối 

thiểu bằng 2% tiền thu từ học phí hoặc tƣơng đƣơng). 



88 

 

4. Thủ trƣởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế hàng năm để quyết định số 

lƣợng đề tài; tổ chức tuyển chọn, phê duyệt, đánh giá kết quả. Xét chọn và đề xuất các 

đề tài gửi đi dự các Giải thƣởng Sinh viên NCKH. Đồng thời báo cáo Đại học theo định 

kỳ về số lƣợng, kinh phí và kết quả nghiệm thu.  

CHƢƠNG 3 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC  

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 

Điều 8. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học 

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại đƣợc coi tƣơng đƣơng với đề tài NCKH 

cấp Bộ
3
 (áp dụng cho các đề tài đƣợc phê duyệt thuyết minh từ năm 2014) 

2. Mỗi đề tài KHCN do một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm, 01- 05 thành viên 

tham gia và 1 thƣ ký hành chính.  

3.  Thời gian thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học không quá 

24 tháng. 

4. Kinh phí chi cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học đƣợc lấy từ các nguồn: 

a)  Ngân sách Nhà nƣớc cấp cho hoạt động KHCN hàng năm 

b) Trích từ nguồn thu học phí và các nguồn thu hợp pháp khác của các đơn vị 

thành viên 

c) Kinh phí đóng góp của các tổ chức,cá nhân phối hợp nghiên cứu và thụ hƣởng 

kết quả kết quả nghiên cứu của đề tài. 

Điều 9. Cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì đề tài KHCN cấp Đại học 

Đại học Thái Nguyên là cơ quan chủ quản đề tài KHCN cấp Đại học, Giám đốc 

Đại học Thái Nguyên phê duyệt và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Các đơn vị 

thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên là cơ quan chủ trìđề tài KHCN cấp Đại học, có 

trách nhiệm phối hợp với Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng - Đại học Thái 

Nguyên quản lý toàn diện đề tài KHCN cấp Đại học của đơn vị.  

Điều 10. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học 

1. Là cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực 

nghiên cứu của đề tài;  

2. Có ít nhất một công trình công bố trên Tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 

chủ trì đề tài cấp trƣờng thuộc lĩnh vực nghiên cứu đã đƣợc nghiệm thu (đối với nghiên 

                                           

3
 Theo Thông tƣ 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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cứu sinh không áp dụng tiêu chuẩn này nhƣng phải có đề cƣơng chi tiết của NCS phù 

hợp với hƣớng nghiên cứu của đề tài;  

3. Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm của đề tài cấp Đại học trở lên, 

hoặc đang xử lý theo điều 18 của Qui định này.  

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Đại học 

1. Chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Đại học có nhiệm vụ xây dựng thuyết minh đề 

tài; tổ chức triển khai nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ đã đăng ký; báo cáo 

định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình thực hiện đề tài và chấp hành các yêu cầu 

kiểm tra của cơ quan chủ trì & cơ quan chủ quản; viết báo cáo tổng kết và trực tiếp báo 

cáo trƣớc Hội đồng nghiệm thu các cấp; sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí 

theo đúng qui định tài chính hiện hành.  

2. Chủ nhiệm đề tài có quyền kiến nghị với thủ trƣởng cơ quan chủ trì tạo điều 

kiện về thời gian, kinh phí, trang thiết bị thí nghiệm thực hiện đề tài; lựa chọn thành 

viên tham gia nghiên cứu, ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị 

để triển khai nội dung nghiên cứu theo đúng qui định hiện hành; đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung thuyết minh; xác lập quyền sở hữu trí tuệ.  

Điều 12. Yêu cầu đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học 

1. Có tính khả thi.  

2. Có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính mới và sáng tạo. 

3. Có giá trị thực tiễn, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển giáo dục đạo tạo, phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Điều 13. Tiêu chí xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học 

1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học đƣợc xác định trên cơ sở 

đánh giá đề xuất đề tài theo các tiêu chí: tên đề tài, tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu 

của đề tài, nội dung nghiên cứu, sản phẩm dự kiến của đề tài, kinh phí dự kiến của đề tài. 

2. Tên đề tài đƣợc đánh giá theo các nội dung: tính khái quát; rõ ràng; không 

trùng lặp với các đề tài đã và đang nghiên cứu. 

3. Tính cấp thiết đƣợc đánh giá theo các nội dung: nhu cầu của thực tiễn giáo 

dục, đào tạo, thực hành, thí nghiệm; nhu cầu nghiên cứu phát triển, chuyển giao công 

nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

4. Mục tiêu đƣợc đánh giá theo các nội dung: rõ ràng, cụ thể; phù hợp với tên đề tài. 

5. Nội dung nghiên cứu đƣợc đánh giá theo các nội dung: phù hợp với mục tiêu 

của đề tài, có tính khả thi khi thực hiện. 
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6. Sản phẩm dự kiến của đề tài đƣợc đánh giá theo các nội dung: khả năng có 

đƣợc sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng, sản phẩm khác. 

7. Kinh phí của đề tài đƣợc đánh giá theo nội dung: sự phù hợp với nội dung 

nghiên cứu. 

Điều 14. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và 

công nghệ cấp Đại học 

1. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp 

Đại học đƣợc tiến hành dựa vào kết quả đánh giá các tiêu chí đƣợc thể hiện trong thuyết 

minh đề tài.  

2. Tiêu chí đánh giá tuyển chọn bao gồm: 

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực của đề tài: mức độ đầy đủ, hợp 

lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc; thành công và hạn chế 

của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực 

nghiên cứu;  

b) Tính cấp thiết của đề tài: tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về 

tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài; 

c) Mục tiêu của đề tài: mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực 

tiễn của mục tiêu cần đạt đƣợc; 

d) Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu: cách tiếp cận cụ thể của đề tài (tiếp 

tục sử dụng cách tiếp cận đã có hay theo cách tiếp cận mới); độ tin cậy, tính hợp lý của 

các phƣơng pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài;  

đ) Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: sự phù hợp, rõ ràng của đối tƣợng, phạm vi 

nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu;  

e) Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện: tính đầy đủ của những nội dung, 

công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu 

của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực 

hiện đề tài; 

g) Sản phẩm: tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên 

cứu dự kiến đạt đƣợc; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu;  

h) Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng;  

i) Năng lực của chủ nhiệm đề tài: kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa 

học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài; 

k) Thành viên tham gia nghiên cứu (tối thiểu 3 ngƣời, tối đa 6 ngƣời): kinh 

nghiệm, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài;  
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l) Gắn kết với hoạt động đào tạo sau đại học: số lƣợng nghiên cứu sinh, học viên 

cao học tham gia nghiên cứu, kết quả đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 

m) Tiềm lực khoa học và công nghệ của cơ quan chủ trì đề tài: nguồn nhân lực, 

trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài; 

n) Dự toán kinh phí: sự phù hợp của dự toán kinh phí với quy định tài chính hiện 

hành, với nội dung, tiến độ nghiên cứu, mục lục ngân sách nhà nƣớc.  

Điều 15. Qui trình tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học 

1. Từ tháng 4 đến tháng 6: Đại học tiếp nhận tổng hợp danh mục các đề xuất đề 

tài KHCN của các Đơn vị; mỗi đề tài phải có 1 bản đề xuất kèm theo.  

2. Tháng 7 đến tháng 9: Đại học thành lập Hội đồng tƣ vấn xác định danh mục 

đề tài KHCN để xác định danh mục đề tài KHCN của toàn Đại học cho kế hoạch của 

năm kế tiếp. Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Đại học và bằng văn 

bản tới các Đơn vị thành viên về danh mục đề tài KHCN đã đƣợc Hội đồng tƣ vấn xác 

định, để các tổ chức KHCN, các cá nhân thuộc các Đơn vị hoàn chỉnh bản Thuyết minh 

đề tài KHCN để tham gia tuyển chọn. 

3. Sau khi có thông báo về danh mục đề tài KHCN đã đƣợc Hội đồng tƣ vấn 

xác định nhiệm vụ phê duyệt, các Đơn vị thông báo cho các tổ chức, cá nhân chủ trì đề 

tài xây dựng Thuyết minh đề tài KHCN để tham gia tuyển chọn. Hồ sơ tham gia tuyển 

chọn bao gồm: i) Thuyết minh đề tài: 15 bản/đề tài (mẫu 1.4 Phụ lục I); ii)Tiềm lực 

khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài: 15 bản/đề tài (mẫu 1.5 Phụ lục I); iii) 

Công văn đề nghị của thủ trƣởng cơ quan chủ trì đề tài. Hồ sơ tham gia tuyển chọn 

đƣợc gửi về Đại học Thái Nguyên trƣớc tháng 11 hàng năm. 

4. Tháng 11 đến tháng 12: Giám đốc Đại học thành thành lập Hội đồng tƣ vấn 

tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học.  

Điều 16. Phê duyệt và giao đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học 

1. Căn cứ kết quả tuyển chọn của hội đồng tƣ vấn, Đại học Thái Nguyên phê 

duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học để đƣa vào năm kế hoạch. 

2. Quý 1 (năm tiếp theo): Sau khi có quyết định giao kinh phí cho các nhiệm vụ 

khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên sẽ xem xét và phê duyệt 

thuyết minh, giao cho các đơn vị ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ KHCN với các chủ 

nhiệm đề tài. 

Điều 17. Quy trình nghiệm thu và đánh giá đề tài KHCN cấp Đại học 

1. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học đƣợc tiến 

hành theo 2 cấp: Đánh giá ở cấp cơ sở và đánh giá nghiệm thu ở cấp Đại học. Mỗi cấp 

đƣợc tổ chức đánh giá độc lập. 
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Điều 18. Đánh giá đề tài ở cấp cơ sở 

1. Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp cho phòngkhoa 

học và công nghệ của cơ quan chủ trì đề tài báo cáo tổng kết đề tài và các sản phẩm, tài 

liệu theo Thuyết minh đề tài để tổ chức đánh giá kết quả đề tài ở cấp cơ sở (Theo hƣớng 

dẫn ở Phụ lục IV, Mục 1.1). 

1. Thủ trƣởng cơ quan chủ trì đề tài ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá 

cấp cơ sở. 

2. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm đánh giá và tƣ vấn cho Thủ 

trƣởng cơ quan chủ trì đề tài về kết quả nghiên cứu đã đạt đƣợc của đề tài so với Thuyết 

minh đề tài. 

3. Số thành viên hội đồng, hình thức tổ chức và chƣơng trình họp hội đồng do 

Thủ trƣởng đơn vị chủ trì đề tài quyết định. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có tối thiểu 7 

thành viên, gồm chủ tịch, 2 phản biện và các uỷ viên (trong đó có 1 đại diện lãnh đạo 

phòng QLKH của đơn vị chủ trì). Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia 

nghiên cứu không tham gia hội đồng đánh giá cấp cơ sở. 

4. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở căn cứ Thuyết minh đề tài đánh giá theo các nội 

dung: mức độ đáp ứng so với Thuyết minh đề tài, giá trị khoa học và ứng dụng của kết 

quả nghiên cứu, hiệu quả nghiên cứu, các kết quả vƣợt trội và chất lƣợng báo cáo tổng 

kết và báo cáo tóm tắt đề tài (Theo hƣớng dẫn ở phụ lục IV). 

5. Đơn vị chủ trì đề tài thông báo rộng rãi trên trang thông tin điện tử hoặc bản 

tin nội bộ của đơn vị chủ trì đề tài để những ngƣời quan tâm tham dự cuộc họp hội đồng 

đánh giá cấp cơ sở. 

Điều 19. Xếp loại đánh giá cấp cơ sở 

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại đề tài theo 2 mức: "Đạt" hoặc "Không đạt". 

1. Đề tài đƣợc đánh giá ở mức "Đạt" nếu có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có 

mặt bỏ phiếu đánh giá "Đạt". 

2. Đề tài bị đánh giá "Không đạt" đối với một trong các trƣờng hợp sau: 

a) Có ít hơn 2/3 số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá "Đạt"; 

b) Kết quả nghiên cứu không có giá trị khoa học, không có giá trị sử dụng, 

trùng lặp; 

c) Hồ sơ, tài liệu, số liệu về kết quả nghiên cứu không trung thực; 

d) Mục tiêu, nội dung nghiên cứu không phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên 

cứu trong Thuyết minh đề tài. 
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Điều 20. Xử lý kết quả đánh giá cấp cơ sở 

1. Đối với đề tài đƣợc đánh giá cấp cơ sở ở mức "Đạt":  

a) Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở. 

b) Đơn vị chủ trì đề tài kiểm tra các nội dung chỉnh sửa của chủ nhiệm đề tài theo 

kết luận của hội đồng và làm các thủ tục đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Đại học. 

 2. Đối với đề tài đƣợc đánh giá ở mức “Không đạt”, đơn vị chủ trì đề tài báo cáo 

Đại học về kết quả đánh giá cấp cơ sở, để làm thủ tục thanh lý. 

Điều 21. Đánh giá nghiệm thu đề tài ở cấp Đại học 

1. Đối với đề tài đƣợc hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại "Đạt", đơn vị chủ trì 

đề tài hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Đại học Thái Nguyên thành lập hội đồng đánh giá 

nghiệm thu cấp Đại học. 

2. Hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Đại học gồm: 

a) Báo cáo tổng kết; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (Theo hƣớng dẫn ở Phụ 

lục II); tập hợp minh chứng các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài (kèm theo 

danh mục các sản phẩm), văn bằng bảo hộ kết quả nghiên cứu (nếu có); 

b) Thông tin kết quả nghiên cứu (Mẫu 1.15, Phụ lục I); 

c) Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Mẫu 1.16  Phụ lục I); 

d) Các file điện tử gồm: Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài, thông tin kết quả nghiên cứu đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh.  

e) Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài; 

g) Quyết định thành lập và biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở; 

h) Công văn của đơn vị chủ trì đề tài đề nghị Đại học Thái Nguyên ra quyết định 

thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học, kèm theo Danh sách giới thiệu 

thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học (từ 11 ngƣời trở lên, trong đó có 

3 phản biện) (Mẫu 1.19 Phụ lục I). 

3. Đại học Thái Nguyên xem xét và ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá 

nghiệm thu cấp Đại học. 

Điều 22. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học 

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học có tối thiểu 7 thành viên. Trong đó 

tối thiểu 5 thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ 

chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; số thành viên còn lại là 

đại diện của cơ quan quản lý nhà nƣớc, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tổ chức liên 

quan đến việc ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài. Tối thiểu 2 thành 
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viên hội đồng là cán bộ ngoài cơ quan chủ trì đề tài. Tối đa 3 thành viên hội đồng đánh 

giá nghiệm thu cấp Đại học là thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở. 

2. Hội đồng gồm chủ tịch, thƣ ký, 2 phản biện và các uỷ viên; trong đó ít nhất 1 

phản biện là ngƣời ngoài cơ quan chủ trì. Chủ tịch hội đồng và phản biện của hội đồng 

đánh giá cấp cơ sở không là chủ tịch hội đồng và phản biện hội đồng đánh giá nghiệm 

thu cấp Đại học. 

4. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia 

hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học. 

Điều 23. Nội dung đánh giá nghiệm thu cấp Đại học 

1. Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên 

cứu, sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng so với đăng ký trong 

Thuyết minh đề tài (mẫu 3, Phụ lục 1). 

2. Giá trị khoa học và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu. 

3. Hiệu quả nghiên cứu về giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội,... 

4. Các kết quả vƣợt trội nhƣ đào tạo nghiên cứu sinh, bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí quốc tế. 

5. Chất lƣợng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài về nội dung, hình thức, 

cấu trúc văn bản và phƣơng pháp trình bày. 

Điều 24. Tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học 

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đƣợc tổ chức họp trong thời gian 

45 ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập hội đồng. 

2. Hội đồng tiến hành họp khi có mặt từ 2/3 số thành viên trở lên, có  nhận xét 

của 2 phản biện và chỉ đƣợc vắng mặt 1 phản biện. 

3. Chƣơng trình họp hội đồng gồm: 

a) Đại diện Đại học Thái Nguyên hoặc đại diện cơ quan chủ trì đề tài đƣợc uỷ 

quyền đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại 

biểu tham dự; 

b) Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của hội đồng; 

c) Thƣ ký hội đồng ghi Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học 

(Mẫu 1.21 Phụ lục I); 

d) Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài; 

đ) Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi; 

e) Các thành viên hội đồng và những ngƣời tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi; 
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g) Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi; 

h) Trao đổi chung; 

i) Các thành viên hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội 

dung của Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học (Mẫu 1.20 Phụ lục I); 

k) Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận;  

l) Chủ tịch hội đồng công bố kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài. 

Điều 25. Đánh giá điểm và xếp loại nghiệm thu cấp Đại học 

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học căn cứ vào điểm đánh giá để xếp 

loại đề tài theo 5 mức: Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 

50-69 điểm; Không đạt: dƣới 50 điểm.  

2. Điểm đánh giá đề tài là điểm trung bình chung của các ủy viên hội đồng có 

mặt theo thang điểm 100 trừ đi điểm xử lý (do quá hạn). trừ 5 điểm đối với đề tài quá 

hạn dƣới 3 tháng, trừ 10 điểm đối với đề tài quá hạn từ  3 tháng đến 6 tháng, trừ 15 

điểm đối với đề tài quá hạn từ 6 tháng đến 9 tháng; đề tài quá hạn hơn 9 tháng, cơ quan 

chủ trì làm thủ tục thanh lý 

3. Đề tài đƣợc coi là quá hạn nếu tính đến thời điểm có Quyết định nghiệm cấp 

Đại học có thời gian nhiều hơn thời gian thực hiện đề tài (theo thuyết minh) + 3 tháng 

(làm thủ tục nghiệm thu).      

Điều 26. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Đại học 

1. Sau khi hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học họp, chủ nhiệm đề tài hoàn 

thiện hồ sơ theo ý kiến hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học.   

2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài có trách 

nhiệm công bố kết quả nghiên cứu của đề tài trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

3. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở 

hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

Điều 27. Kinh phí hoạt động của các hội đồng và kiểm tra thực hiện  

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xác định danh mục, Nhóm chuyên gia tƣ 

vấn, Hội đồng thẩm định, Hội đồng xét duyệt, Hội đồng thanh lý đƣợc chi từ kinh phí 

sự nghiệp khoa học công nghệ cấp hàng năm. 

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu các cấp đƣợc chi từ kinh phí sự 

nghiệp khoa học công nghệ cấp cho đề tài. 

3. Chế độ chi cho các hội đồng và kiểm tra thực hiện đề tài theo qui định tài 

chính hiện hành của Nhà nƣớc. 
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CHƢƠNG 4 

KHEN THƢỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 28. Khen thƣởng 

1. Hàng năm các đơn vị thành viên thực hiện việc tính khối lƣợng hoạt động 

KHCN của các cá nhân theo qui định hiện hành về chế độ làm việc của nhà giáo trong 

Đại học Thái Nguyên.    

2. Đại học Thái Nguyên khen thƣởng những đơn vị có thành tích cao trong hoạt 

động khoa học công nghệ; khen thƣởng những cá nhân thực hiện đề tài (cấp Đại học, 

cấp Bộ và cấp Nhà nƣớc) đạt kết quả xuất sắc, đƣợc áp dụng vào thực tiễn sản xuất và 

đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. 

3. Nguồn kinh phí khen thƣởng và mức khen thƣởng đƣợc thực hiện theo qui 

định hiện hành. 

Điều 29. Xử lý vi phạm 

Chủ nhiệm đề tài từ cấp Đại học trở lên không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao 

theo thuyết minh đề tài sẽ bị xử lý theo hình thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí 

đƣợc cấp từ ngân sánh Nhà nƣớc, đồng thời sẽ không đƣợc đăng  ký làm chủ nhiệm đề 

tài trong thời gian ít nhất 2 năm đối với đề tài cấp Đại học và trong thời gian ít nhất 3 

năm đối với đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nƣớc. 

CHƢƠNG 5 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Qui định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành thay thế cho Qui 

định cũ (ban hành theo Quyết định số…)  

Các ông (bà): Chánh văn phòng, Trƣởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Môi 

trƣờng, Trƣởng các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

GS. TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học 

2.  Ra quyết định nghiệm thu và đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học 

3.  Quy trình đề xuất nhiệm vụ/dự án khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nƣớc 

4.  Xử lý hồ sơ xin nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 

5.  Xử lý hồ sơ xin nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 

6.  Xác định nhu cầu – Chuyển giao tiến bộ Khoa học công nghệ 

7.  Quy trình triển khai các hoạt động ƣơm tạo KHCN 

8.  Quy trình mời chuyên gia Quốc tế hợp tác về Khoa học Công nghệ 

9.  Quy trình xét duyệt bài báo khoa học 

10.  Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 

11.  Quy trình gửi công văn về hoạt động khoa học công nghệ của Đại học 

12.  Quy trình kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN thông qua phần mềm QLKH 

13.  Quy trình xác nhận các thành tích nghiên cứu khoa học 

14.  Quy trình tuyển chọn công trình của giảng viên trẻ tham dự các giải thƣởng cấp Bộ, cấp Đại học 

15.  Quy trình đánh giá, tuyển chọn công trình của sinh viên tham dự các giải thƣởng cấp 

Bộ, cấp Đại học 

16.  Quy trình chuyên viên phụ trách về các hoạt động môi trƣờng 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/230) 

 

 

 

 

 

http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/230
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Pháp chế và Thi đua 

Ban Pháp chế và Thi đua là ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây 

viết tắt là ĐHTN), có chức năng tham mƣu, giúp Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác 

pháp chế và công tác thi đua, khen thƣởng của ĐHTN theo quy định của pháp luật. 

Về công tác pháp chế: Ban Pháp chế và Thi đua tham mƣu, tƣ vấn giúp Hội đồng 

ĐHTN và Giám đốc ĐHTN về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và 

hoạt động của ĐHTN; bảo đảm cho ĐHTN hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện 

nguyên tắc pháp chế. 

Về công tác thi đua, khen thƣởng: Ban Pháp chế và Thi đua tham mƣu, đề xuất và 

giúp việc Giám đốc ĐHTN về chủ trƣơng, nội dung, chƣơng trình, kế hoạch, biện pháp thi 

đua; tổ chức và kiểm tra các phong trào thi đua, công tác khen thƣởng; tham mƣu sơ kết, 

tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề xuất khen thƣởng và kiến 

nghị đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng. 

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế và Thi đua 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác pháp chế: 

a) Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế; 

xây dựng chƣơng trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế (năm, quý, tháng) trình 

Giám đốc ĐHTN phê duyệt (hoặc ký ban hành) và tổ chức thực hiện. 

Chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quản 

lý nội bộ về công tác pháp chế; việc xây dựng và thực hiện chƣơng trình, kế hoạch, 

nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên (gồm trƣờng đại 

học và trƣờng cao đẳng) và các đơn vị trực thuộc (sau đây viết tắt là đơn vị); 

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các ban chức năng, các đơn vị tổ chức 

kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quản lý của ĐHTN. Tham mƣu, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý của ĐHTN khi phát hiện có sự bất cập 

hoặc không phù hợp; 

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tƣ vấn pháp luật giúp Hội đồng 

ĐHTN và Giám đốc ĐHTN về những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt 



99 

 

động của ĐHTN; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ĐHTN, của công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng và ngƣời học ở ĐHTN; 

d) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản do các đơn vị soạn 

thảo gửi lấy ý kiến của ĐHTN; 

đ) Thẩm định các dự thảo văn bản quan trọng thuộc thẩm quyền ban hành của Giám 

đốc ĐHTN và các dự thảo văn bản liên tịch trƣớc khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Giám 

đốc ĐHTN ký ban hành theo sự phân công của Giám đốc ĐHTN; 

e) Giúp Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN tham gia ý kiến góp ý đối với dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi lấy ý kiến; kiến 

nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng ĐHTN và Giám đốc 

ĐHTN theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 

nƣớc; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHTN; 

Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và kiến nghị xử lý các 

vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của ĐHTN. 

h) Chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, 

quy chế, quy định của các cơ quan liên quan và của ĐHTN cho công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng và ngƣời học ở ĐHTN; 

i) Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi ĐHTN; 

k) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức. Tổ chức bồi dƣỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế ở ĐHTN; 

l) Tham gia thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác pháp chế 

theo quy định của pháp luật; 

m) Chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ 

công tác pháp chế của Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện 

công tác pháp chế theo quy định; 

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN giao. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi đua, khen thƣởng: 

a) Ban Pháp chế và Thi đua làm nhiệm vụ Thƣờng trực của Hội đồng Thi đua, 

Khen thƣởng ĐHTN; 
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b) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chƣơng trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy 

định, văn bản hƣớng dẫn trình Giám đốc ĐHTN ban hành để thể chế hóa và tổ chức 

thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, các văn bản 

quản lý, chỉ đạo của ngành giáo dục về công tác thi đua, khen thƣởng phù hợp với đặc 

điểm, điều kiện của ĐHTN, tạo sự thống nhất trong toàn Đại học về công tác thi đua, 

khen thƣởng; 

c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị có liên quan tổ chức 

phát động, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Tổng 

hợp tình hình kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng trong toàn Đại học; kiến 

nghị đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng; 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hƣớng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, 

xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gƣơng ngƣời tốt việc tốt trong các phong 

trào thi đua; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Hội đồng Thi đua, Khen 

thƣởng ĐHTN, Giám đốc ĐHTN xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thƣởng thƣờng xuyên, theo đợt (hoặc theo chuyên đề), đột xuất theo thẩm quyền 

hoặc xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thƣởng; 

e) Lập và tổ chức thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua, Khen thƣởng ĐHTN 

xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng theo phân cấp của 

ĐHTN; lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thƣởng từ cấp Bộ trở lên; lập hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xét các danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thƣởng khác khi có yêu cầu; 

g) Tham gia thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, 

khen thƣởng theo quy định của pháp luật; phát hiện và kiến nghị xử lý các tập thể, cá 

nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thƣởng; 

h) Quản lý, khai thác, lƣu trữ hồ sơ, tài liệu, tổng hợp số liệu, kết quả thi đua, 

khen thƣởng và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định; quản lý, tiếp nhận, bảo 

quản và cấp phát hiện vật khen thƣởng theo quy định của pháp luật; 

i) Chịu sự hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thƣởng 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật; 
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k) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen 

thƣởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức. Tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thƣởng cho các đơn vị thuộc ĐHTN; 

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc ĐHTN giao. 

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 

1. Cơ cấu tổ chức: 

Ban Pháp chế và Thi đua có Trƣởng ban, Phó Trƣởng ban và có các cán bộ giúp 

việc. Số lƣợng Phó Trƣởng ban và cán bộ giúp việc thực hiện theo quy định của ĐHTN.  

2. Chế độ làm việc: 

a) Ban Pháp chế và Thi đua chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc 

ĐHTN hoặc Phó Giám đốc ĐHTN đƣợc Giám đốc phân công phụ trách; 

b) Vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trƣởng ban 

phân công; 

c) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc ĐHTN trong việc giải quyết các vấn đề 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế và Thi đua. 

Trƣờng hợp phát sinh vấn đề vƣợt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa 

Ban với các đơn vị khác thuộc ĐHTN thì Trƣởng ban có trách nhiệm báo cáo Giám đốc 

ĐHTN hoặc Phó Giám đốc ĐHTN đƣợc Giám đốc phân công phụ trách để xin ý kiến chỉ 

đạo; 

d) Ban Pháp chế và Thi đua làm đầu mối giúp Ban Giám đốc ĐHTN thực hiện 

quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

 

 GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

GS. TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Quy trình tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Đại 

học Thái Nguyên 

2.  Quy trình xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ Pháp chế, Thi đua 

3.  Quy trình tiếp nhận và kiểm tra kết quả tự kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của Đại 

học Thái Nguyên 

4.  Quy trình thẩm định Dự thảo văn bản quản lý nội bộ của Đại học Thái Nguyên 

5.   Quy trình xây dựng chƣơng trình, kế hoạch công tác Pháp chế và Thi đua 

6.  Quy trình phát động thi đua 

7.  Quy trình xét các danh hiệu thi đua, khen thƣởng 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/231
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Tổ chức cán bộ Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Tổ chức Cán bộ 

Ban Tổ chức Cán bộ là ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên (sau đây viết 

tắt là ĐHTN), có chức năng tham mƣu, giúp Giám đốc ĐHTN thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc về công tác tổ chức bộ máy; công tác quản lý, sử dụng cán bộ, viên 

chức; chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của Đại học theo phân cấp quản lý. 

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Cán bộ 

1. Ban hành chiến lƣợc và chính sách phát triển nguồn lực của ĐHTN; ban hành 

quy chế quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thống nhất trong 

trong ĐHTN trên cơ sở các quy định của Nhà nƣớc, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, bao gồm: tiêu chuẩn và hƣớng dẫn tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thƣởng, kỷ luật công chức, viên chức, ngƣời lao 

động thống nhất toàn ĐHTN; quy định chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ, phát triển 

đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao theo quy định của pháp luật; tổ chức bồi dƣỡng, đào 

tạo lại đội ngũ công chức, viên chức, ngƣời lao động; thực hiện các chế độ, chính sách, 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, ngƣời lao động. 

2. Xây dựng đề án để Giám đốc ĐHTN trình cấp có thẩm quyền quyết định 

thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển loại hình, mở phân hiệu, đình 

chỉnh hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục đại học thành viên, phân hiệu theo nghị 

quyết của Hội đồng ĐHTN. 

3. Thẩm định các điều kiện để Giám đốc ĐHTN quyết định thành lập, sáp nhập, 

chia tách, đổi tên, chuyển loại hình, đình chỉnh hoạt động, giải thể các đơn vị trực thuộc 

Đại học và đơn vị trực thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên. 

4. Xây dựng để Giám đốc ĐHTN trình Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt đề án vị trí việc làm của Cơ quan Đại học; trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt đề án 

vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và tổng hợp, 

báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 
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5. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo các ngạch công chức, 

hạng chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh giáo sƣ, phó giáo 

sƣ theo phân cấp quản lý. 

6. Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo phân cấp 

và ủy quyền của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; quyết định bổ nhiệm, thay đổi 

chức danh nghề nghiệp giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên 

chính, chuyên viên, chuyên viên chính trong toàn ĐHTN; tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo những trƣờng hợp không thuộc thẩm quyền 

7. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, viên chức của ĐHTN. Trực tiếp quản lý hồ 

sơ cán bộ, viên chức thuộc Cơ quan Đại học. Chỉ đạo hƣớng dẫn các đơn vị quản lý hồ 

sơ cán bộ, viên chức theo sự phân cấp và báo cáo tình hình sử dụng lao động với cấp 

trên theo quy định. 

8. Tổ chức thực hiện, quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, 

khen thƣởng, kỷ luật công chức, viên chức và ngƣời lao động của ĐHTN theo phân cấp 

quản lý. Hƣớng dẫn và kiểm tra thực hiện công tác tổ chức, nhân sự tại các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. 

9. Lập và trình Giám đốc quyết định danh sách viên chức, ngƣời lao động trong 

toàn ĐHTN tham gia công tác tuyển sinh đại học, sau đại học, đề án ngoại ngữ và các 

kỳ thi khác do ĐHTN tổ chức. 

10. Tuyển chọn, giải quyết các thủ tục, hồ sơ và cử cán bộ, viên chức đi học tập, bồi 

dƣỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nƣớc và ngoài nƣớc theo phân cấp quản lý. 

11. Quản lý nhà nƣớc về công tác tổ chức trong Đại học theo thẩm quyền của 

Giám đốc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tổ chức, biên chế và giải quyết chế độ chính sách đối với các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học; 

12. Thống kê cán bộ, viên chức và ngƣời lao động thuộc ĐHTN; quản lý hồ sơ 

cán bộ, viên chức của các đơn vị trực thuộc ĐHTN. 

13. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở theo 

phân cấp quản lý. 

14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc ĐHTN phân công. 

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 

1. Cơ cấu tổ chức: 

Ban Tổ chức Cán bộ có Trƣởng ban, Phó trƣởng ban và có các cán bộ giúp việc. 

Số lƣợng Phó Trƣởng ban và cán bộ giúp việc thực hiện theo quy định của ĐHTN.  



105 

 

2. Chế độ làm việc: 

a) Ban Tổ chức Cán bộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc ĐHTN; 

b) Vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trƣởng 

ban phân công; 

c) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc ĐHTN trong việc giải quyết các vấn đề 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cán bộ. 

d) Ban Tổ chức Cán bộ làm đầu mối giúp Ban Giám đốc ĐHTN thực hiện quan hệ 

công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Báo cáo, thống kê đội ngũ 

2.  Hƣớng dẫn giải quyết chế độ thai sản  

3.  Kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ 

4.  Nâng bậc lƣơng 

5.  Hƣớng dẫn việc cấp sổ bảo hiểm xã hội cho CBVC 

6.  Điều chỉnh tăng lƣơng với Bảo hiểm xã hội 

7.  Hƣớng dẫn thủ tục cử CBVC đi học tập ở nƣớc ngoài 

8.  Hƣớng dẫn thực hiện Minh bạch tài sản, thu nhập 

9.  Hƣớng dẫn thủ tục cho CBVC gia hạn học tập  ở nƣớc ngoài 

10.  Hƣớng dẫn thủ tục thu nhận CBVC đi học tập ở nƣớc ngoài về nƣớc 

11.  Hƣớng dẫn thủ tục thành lập đơn vị mới 

12.  Hƣớng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trƣởng, Phó hiệu trƣởng 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/241) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/241
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban Thanh tra Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại học Thái 

Nguyên, bao gồm: Vị trí, chức năng; nguyên tắc, nội dung, hình thức hoạt động; cơ cấu 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn; tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ làm công tác thanh tra; 

các điều kiện đảm bảo hoạt động thanh tra; trách nhiệm của thủ trƣởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên. 

2. Văn bản này còn áp dụng đối với các cơ sở liên kết với ĐHTN về công tác đào 

tạo trong nƣớc, liên kết quốc tế đƣợc đào tạo tại Việt Nam và các đơn vị, tổ chức và cá 

nhân có liên quan.  

Điều 2. Vị trí, chức năng hoạt động thanh tra của ĐHTN 

Hoạt động thanh tra của ĐHTN là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Giám đốc Đại 

học Thái Nguyên và Hiệu trƣởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên (sau đây gọi 

chung là Thủ trƣởng đơn vị) phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của đơn vị để kiến 

nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, 

quy chế của đơn vị; giúp các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện chính sách pháp 

luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo 

quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật về thanh tra. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra nội bộ 

1. Hoạt động thanh tra nội bộ do Đoàn thanh tra hoặc cán bộ làm công tác thanh 

tra nội bộ tiến hành theo quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và chịu sự chỉ đạo của 

Thủ trƣởng đơn vị. 

2. Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, 

trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thƣờng của 

đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tƣợng thanh tra. 
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3. Khi tiến hành thanh tra, ngƣời ra quyết định thanh tra, Trƣởng đoàn thanh tra, 

thành viên Đoàn thanh tra phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải 

chịu trách nhiệm trƣớc Thủ trƣởng đơn vị, trƣớc pháp luật về hành vi, quyết định của 

mình.  

Điều 4. Nội dung hoạt động của thanh tra nội bộ 

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học, sau đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chƣơng trình, nội dung, phƣơng 

pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc 

thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động 

khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy 

định về điều kiện bảo đảm chất lƣợng giáo dục của ĐHTN và đơn vị thành viên  

3. Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ 

quan, tổ chức và cá nhân thuộc ĐHTN và đơn vị thành viên. 

4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ĐHTN và 

đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.  

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo 

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

Điều 5. Hình thức hoạt động của thanh tra nội bộ  

Hoạt động thanh tra nội bộ đƣợc tiến hành theo hai hình thức: 

1. Thanh tra theo kế hoạch hàng năm đã đƣợc Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt và 

đƣợc thông báo trƣớc cho đối tƣợng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

2. Thanh tra đột xuất đƣợc tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tham nhũng hoặc do Thủ trƣởng đơn vị giao. 

  

Chƣơng II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA NỘI 

BỘ 

Điều 6. Cơ cấu tổ chức thanh tra nội bộ ở Đại học Thái Nguyên 

1. Thanh tra ở Đại học Thái Nguyên đƣợc tổ chức theo mô hình thanh tra 2 cấp: 

a) Đại học Thái Nguyên thành lập Ban Thanh tra. 
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Ban Thanh tra có Trƣởng ban, các Phó trƣởng ban và cán bộ chuyên trách làm 

công tác thanh tra. Nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trƣởng ban, Phó trƣởng ban 

thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật nhƣ các ban chức năng khác của Đại học. 

b) Các đơn vị thành viên thành lập Phòng Thanh tra – Pháp chế (hoặc cán bộ 

chuyên trách làm công tác thanh tra ở đơn vị chƣa thành lập phòng). 

Phòng Thanh tra- Pháp chế có Trƣởng phòng, các Phó trƣởng phòng và cán bộ 

chuyên trách làm công tác thanh tra. Nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trƣởng 

phòng, Phó trƣởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật nhƣ các phòng chức 

năng khác của đơn vị. 

Đối với các đơn vị chƣa thành lập đƣợc Phòng Thanh tra - Pháp chế thì căn cứ 

vào tình hình tổ chức bộ máy, nhân lực và điều kiện của đơn vị để tổ chức bộ phận 

thanh tra hoặc cử cán bộ làm công tác thanh tra cho phù hợp. 
 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra nội bộ ở Đại học Thái Nguyên 

7.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra: 

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức 

thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;  

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ đƣợc giao đối với tổ chức, đơn vị 

và cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc ;  

c) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;  

d) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;  

đ) Làm đầu mối giúp Giám đốc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan 

về công tác thanh tra;  

e) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị theo yêu 

cầu của Giám đốc và Thanh tra cấp trên ( Bộ GD&ĐT và các bộ ngành khác có liên 

quan); kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nƣớc về giáo 

dục; 

g) Tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật về thanh tra. 

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 

7.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thanh tra- Pháp chế về tổ chức và hoạt 

động thanh tra. 
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a) Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt và 

tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;  

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ đƣợc giao đối với tổ chức, đơn vị 

và cá nhân thuộc quyền quản lý của Thủ trƣởng đơn vị;  

c) Giúp Thủ trƣởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;  

d) Giúp Thủ trƣởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo 

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;  

đ) Làm đầu mối giúp Thủ trƣởng đơn vị phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan về công tác thanh tra;  

e) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị theo yêu 

cầu của Thủ trƣởng đơn vị và Thanh tra cấp trên ( ĐHTN, Bộ GD&ĐT). 

f) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi đƣợc Thanh tra cấp trên ủy quyền. 

g) Tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật về thanh tra. 

h) Thực hiện nhiệm vụ  khác do Thủ trƣởng đơn vị giao. 

7.3. Cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra ở đơn vị không thành lập phòng 

có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Quy định này.  

 

Điều 8. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ 

1. Tiêu chuẩn: 

a) Là công chức, viên chức hoặc ngƣời lao động đã ký hợp đồng lao động không 

xác định thời hạn với đơn vị; 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gƣơng mẫu trong chấp hành pháp luật; có ý thức 

trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có lối sống lành mạnh, tôn 

trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng; 

c) Đạt trình độ chuẩn về đào tạo trở lên theo quy định của Luật Giáo dục đối với 

từng trình độ đào tạo; 

d) Có hiểu biết về chính sách, pháp luật; nắm đƣợc quy trình nghiệp vụ thanh tra, 

có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý của cơ sở; có năng 

lực xem xét, kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý sau thanh tra. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trƣởng ban (phòng) thanh tra; 



111 

 

b) Kiến nghị Trƣởng ban (phòng) các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm của Trƣởng ban (phòng) thanh tra để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao, 

kiến nghị các vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra; 

c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao với Trƣởng ban (phòng), chịu 

trách nhiệm trƣớc Trƣởng ban (phòng) và trƣớc pháp luật về các nhiệm vụ đƣợc giao; 

d) Tham gia Đoàn thanh tra nội bộ hoặc thanh tra độc lập theo yêu cầu của Thủ 

trƣởng đơn vị. Khi tham gia Đoàn thanh tra, cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra 

có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 của Quy định này.  
 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trƣởng ban (phòng) thanh tra. 

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ làm công tác thanh tra nội 

bộ, Trƣởng ban (phòng) thanh tra còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:  

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Thủ trƣởng đơn vị phê 

duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.  

2. Phân công nhiệm vụ cho Phó trƣởng ban (phòng), cán bộ thuộc ban (phòng) 

thanh tra. 

3. Trình Thủ trƣởng đơn vị ra quyết định thanh tra. 

4. Kiến nghị Thủ trƣởng đơn vị đình chỉ hoạt động trái pháp luật của tổ chức, đơn 

vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Thủ trƣởng đơn vị. 

5. Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra. 

6. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Thủ trƣởng đơn vị 

hoặc cơ quan thanh tra cấp trên. 

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ trƣởng đơn vị giao. 
 

Điều 10. Đoàn thanh tra nội bộ 

1. Đoàn thanh tra nội bộ là Đoàn thanh tra đƣợc thành lập theo quyết định của Thủ 

trƣởng đơn vị. Đoàn thanh tra nội bộ có Trƣởng đoàn thanh tra, Phó trƣởng đoàn (nếu 

cần) và các thành viên Đoàn thanh tra. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trƣởng đoàn thanh tra:  

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình ngƣời ra quyết định thanh tra phê duyệt. 

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra. 

c) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm 

vi, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra. 



112 

 

d) Kiến nghị với ngƣời ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm 

quyền để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra. 

đ) Yêu cầu đối tƣợng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, 

giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;  

e) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc trƣờng cung cấp thông tin, tài liệu có 

liên quan đến nội dung thanh tra; 

g) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tƣợng thanh tra khi có căn cứ cho rằng 

có vi phạm pháp luật và báo cáo với ngƣời ra quyết định thanh tra trong thời gian không 

quá 24 giờ. 

h) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị ngƣời có thẩm quyền đình chỉ việc làm của các 

đối tƣợng trong trƣờng khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích 

của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và báo cáo với 

ngƣời ra quyết định thanh tra trong thời gian không quá 24 giờ. 

i) Kiến nghị ngƣời có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, 

thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hƣu đối với ngƣời đang cộng tác với Đoàn thanh tra 

hoặc đang là đối tƣợng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại 

cho việc thanh tra. 

k) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Đoàn 

thanh tra; quản lý các thành viên Đoàn thanh tra trong thời gian thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để giải quyết các kiến nghị của thành 

viên Đoàn thanh tra. 

l) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra; báo 

cáo với ngƣời ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Đoàn thanh tra. 

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trƣởng đoàn thanh tra, báo cáo 

Trƣởng đoàn thanh tra về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đƣợc phân công. 

b) Yêu cầu đối tƣợng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, 

giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong trƣờng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. 

c) Kiến nghị Trƣởng đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của Trƣởng đoàn thanh tra để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao; kiến 

nghị việc xử lý về những vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra. 
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d) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao với Trƣởng đoàn thanh tra, 

chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và Trƣởng đoàn thanh tra về tính chính xác, trung 

thực, khách quan của nội dung đã báo cáo. 

đ) Tham gia xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. 

e) Thực hiện các công việc khác liên quan đến cuộc thanh tra khi Trƣởng đoàn 

thanh tra giao. 

4. Đối với cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra khi tiến hành thanh tra độc 

lập có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 2 của Điều này.  

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Chế độ đối với cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ 

1. Trƣởng ban (phòng), Phó trƣởng ban (phòng) thanh tra đƣợc hƣởng phụ cấp 

chức vụ nhƣ Trƣởng ban (phòng), Phó trƣởng ban (phòng) khác. 

2. Cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ của đơn vị đƣợc hƣởng 

lƣơng, phụ cấp (nếu có) và các quyền lợi nhƣ công chức, viên chức của đơn vị; hƣởng 

phụ cấp ƣu đãi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; đƣợc học tập, bồi dƣỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra; đƣợc trang bị phƣơng tiện làm việc; đƣợc 

tạo điều kiện thời gian, cơ sở vật chất và kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ thanh tra. 

3. Công chức, viên chức, ngƣời lao động khi tham gia Đoàn thanh tra nội bộ 

đƣợc hƣởng chế độ theo quy định của pháp luật về cộng tác viên thanh tra giáo dục 

hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Điều 12. Quan hệ công tác và chế độ thông tin báo cáo 

1. Tổ chức thanh tra nội bộ chịu sự chỉ đạo của Thủ trƣởng các đơn vị và chỉ đạo 

chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra cấp trên. 

 2. Ban Thanh tra Đại học Thái Nguyên hƣớng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra năm học, tập huấn nghiệp vụ; phối hợp, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế 

hoạch và các hoạt động thanh tra nội bộ của các đơn vị thuộc ĐHTN.  

3. Phòng Thanh tra -Pháp chế của trƣờng có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp 

hành công đoàn cùng cấp hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra cho Ban thanh tra 

nhân dân của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

4. Phòng Thanh tra- Pháp chế báo cáo kế hoạch thanh tra theo năm học và định 

kỳ báo cáo kết quả hoạt động thanh tra của đơn vị (6 tháng /01 lần) với Ban Thanh tra 

ĐHTN theo quy định 
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Điều 13. Các điều kiện đảm bảo hoạt động của thanh tra nội bộ 

1. Kinh phí hoạt động thanh tra nội bộ đƣợc trích từ kinh phí hoạt động của đơn 

vị, các nguồn kinh phí khác và đƣợc bố trí thành mục chi riêng theo quy định của pháp luật.  

2. Ban (Phòng) thanh tra đƣợc bố trí phòng làm việc, trang bị thiết bị tin học, 

phƣơng tiện thông tin liên lạc và các trang, thiết bị khác phục vụ cho công tác thanh tra.  

 

Điều 14. Trách nhiệm của Giám đốc ĐHTN 

1. Thành lập Ban Thanh tra của ĐHTN để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh 

tra nội bộ; ban hành văn bản quy định cụ thể về hoạt động thanh tra nội bộ phù hợp với 

điều kiện của ĐHTN và các đơn vị thành viên. 

 2. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý của ĐHTN và chƣơng trình kế hoạch công 

tác của cơ quan thanh tra cấp trên, Giám đốc ĐHTN chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt 

kế hoạch thanh tra nội bộ thuộc quyền quản lý trực tiếp; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế 

hoạch đã phê duyệt; quyết định thanh tra, xử lý kiến nghị, kết luận sau thanh tra. 

3. Đảm bảo các điều kiện về nhân sự, chế độ chính sách, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác đối với hoạt động thanh tra nội bộ; chỉ 

đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

4. Cử cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động của cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền quản lý tham gia hoạt động thanh tra nội bộ.  

5. Định kỳ làm việc với Ban Thanh tra; giải quyết kịp thời những vấn đề khó 

khăn, vƣớng mắc về công tác thanh tra; xử lý việc trùng lắp trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình. 

6. Yêu cầu Ban Thanh tra  báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về công tác 

thanh tra với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền theo 

đúng quy định.  

Điều 15. Trách nhiệm của Thủ trƣởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

1. Bố trí nhân sự phù hợp cho Phòng Thanh tra- Pháp chế hoặc cử cán bộ chuyên 

trách làm công tác thanh tra nội bộ của đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra; 

căn cứ vào quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHTN để xây dựng các quy 

định thanh tra nội bộ phù hợp với điều kiện của đơn vị thành viên và ĐHTN.  

2. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý của đơn vị và chƣơng trình kế hoạch công tác 

thanh tra ĐHTN, Thủ trƣởng đơn vị chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh 

tra nội bộ thuộc quyền quản lý trực tiếp; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã 

phê duyệt; quyết định thanh tra, xử lý kiến nghị, kết luận sau thanh tra. 
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3. Đảm bảo các điều kiện chế độ chính sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh 

phí và các điều kiện cần thiết khác đối với hoạt động thanh tra nội bộ; chỉ đạo giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

4. Cử cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động của cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền quản lý tham gia hoạt động thanh tra nội bộ.  

5. Định kỳ làm việc với Phòng Thanh tra- Pháp chế; giải quyết kịp thời những 

vấn đề khó khăn, vƣớng mắc về công tác thanh tra; xử lý việc trùng lắp trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình. 

6. Yêu cầu Phòng Thanh tra- Pháp chế  báo cáo định kỳ (06 tháng/1 lần) hoặc đột 

xuất về công tác thanh tra của đơn vị với Ban Thanh tra Đại học Thái Nguyên và các cơ 

quan có thẩm quyền theo đúng quy định.  

Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

1. Đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tƣợng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu 

cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh tra, có 

quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra 

phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của ngƣời ra quyết định thanh tra, Trƣởng 

đoàn thanh tra, ngƣời đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, cộng tác viên thanh tra, 

thành viên khác của Đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 

của thông tin, tài liệu đã cung cấp; có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan. 

3. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khi nhận đƣợc yêu cầu, kiến nghị, trong 

quá trình thanh tra, kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra có trách nhiệm thực hiện và trả 

lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị đó theo quy định của pháp luật. 

4. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm phối hợp với thanh tra nội bộ trong việc phòng ngừa, phát hiện, đề 

nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 

 

Điều 17. Xử lý vi phạm  

1. Ngƣời ra quyết định thanh tra, Trƣởng đoàn thanh tra, cán bộ đƣợc giao thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra độc lập, thành viên khác của Đoàn thanh tra có một trong các 

hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc đề nghị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo quy định của 

pháp luật: 
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a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, 

sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tƣợng thanh tra. 

b) Thanh tra vƣợt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra. 

c) Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho ngƣời có 

hành vi vi phạm pháp luật. 

d) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra. 

đ) Cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải 

xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nhƣng 

không xử lý, xử lý không đầy đủ, không kiến nghị việc xử lý, không đề nghị truy cứu 

trách nhiệm hình sự.  

e) Làm sai lệch, giả mạo, sửa chữa, tiêu hủy, chiếm đoạt hồ sơ thanh tra. 

g) Nhận hối lộ, môi giới hối lộ. 

h) Các hành vi vi phạm pháp luật khác.  

2. Đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tƣợng thanh tra có một trong các hành vi sau 

đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc đề nghị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật: 

a) Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không 

chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội 

dung thanh tra. 

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập ngƣời làm nhiệm vụ thanh tra, 

ngƣời cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động 

thanh tra. 

c) Vu cáo, vu khống đối với ngƣời làm nhiệm vụ thanh tra, 

d) Đƣa hối lộ. 

đ) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghĩa vụ, trách 

nhiệm của mình đƣợc ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. 

3. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có một trong các hành vi sau đây thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề 

nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo quy định 

của pháp luật: 

a) Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung 

thực, chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra. 
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b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù ngƣời làm nhiệm vụ thanh tra, ngƣời 

cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh 

tra.  

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; lợi dụng ảnh hƣởng của mình 

tác động đến ngƣời làm nhiệm vụ thanh tra. 

d) Đƣa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.  

đ) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghĩa vụ, trách 

nhiệm của mình đƣợc ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. 

e) Các hành vi vi phạm pháp luật khác. 
 

Chƣơng IV 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 18. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các quy định trƣớc đây của Đại học 

Thái Nguyên  trái với quy định này đều bị bãi bỏ. 

2. Ban Thanh tra ĐHTN có trách nhiệm triển khai, hƣớng dẫn và kiểm tra việc thực 

hiện quy định về công tác thanh tra tại các đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. 

3. Trong quá trình thực hiện “Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của Đại 

học Thái Nguyên” sẽ đƣợc xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và yêu 

cầu nhiệm vụ mới. 

 
GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

GS.TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

BAN THANH TRA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Quy trình thụ lý và giải quyết khiếu nại 

2.  Quy trình thụ lý và giải quyết tố cáo 

3.  Quy trình thanh tra 

4.  Quy trình phòng chống tham nhũng 

5.  Quy trình Tiếp công dân 

 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/238) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 664/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 4 năm 2016 

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

 

 

I. Chức năng 

1. Tham mƣu, giúp việc cho Giám đốc Đại học Thái Nguyên về lĩnh vực Công 

nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý, điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên; 

2. Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống CNTT chung của Đại học 

Thái Nguyên bao gồm: hạ tầng kĩ thuật, truyền dẫn, cổng thông tin điện tử; 

3. Triển khai nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm, đào tạo, tập huấn và các 

hoạt động dịch vụ về CNTT. 

II. Nhiệm vụ 

1. Nhiệm vụ tham mƣu, tƣ vấn 

a. Tham mƣu cho Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên về phát triển ứng dụng CNTT, 

xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng, chuẩn trình độ tin 

học của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, xây dựng Quy chế sử dụng khai thác 

tài nguyên CNTT, trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành; 

b. Tƣ vấn, đề xuất, xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT 

của Đại học Thái Nguyên cho từng giai đoạn và hàng năm; là đầu mối kết nối trong hệ 

thống thông tin quản lý hành chính Nhà nƣớc của Đại học Thái Nguyên; 

c. Tổ chức triển khai và quản lý các chƣơng trình, dự án về đổi mới, ứng dụng 

CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đại học Thái Nguyên. 

2. Nhiệm vụ quản lý 

a. Chủ trì, phối hợp với các Ban chức năng liên quan tổ chức, triển khai thực hiện 

các chủ trƣơng, chính sách về hoạt động CNTT trong toàn Đại học và kiểm tra, giám sát 

các hoạt động CNTT tại các đơn vị trực thuộc; 

b. Xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT của Đại học. Quản trị cổng 

thông tin điện tử và hệ thống mạng thông tin của Đại học; kết nối mạng với các tổ chức 

có liên quan; đảm bảo hệ thống mạng Đại học Thái Nguyên hoạt động thông suốt, hiệu quả; 
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c. Xem xét và thẩm định các đề tài, dự án, đề án đầu tƣ, nâng cấp về lĩnh vực 

CNTT của các đơn vị trực thuộc, trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt; 

d. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dƣỡng các thiết bị phần cứng, hệ thống các phần 

mềm chung của Đại học; xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh hệ 

thống, an toàn dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng của toàn Đại học; 

đ. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các Ban chức năng trong công tác tuyển 

sinh, quản lý đào tạo, tổ chức thi, chấm thi trắc nghiệm, đào tạo từ xa và các hoạt động 

khác cần có sự hỗ trợ của tin học và CNTT – truyền thông. 

3. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ CNTT trong và ngoài ĐHTN 

a. Chuyển giao công nghệ, tƣ vấn, đào tạo – bồi dƣỡng kỹ năng, nghề nghiệp và 

phát triển các ứng dụng CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Đại học Thái 

Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT; 

b. Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT; thẩm định kỹ thuật các 

dự án, đề tài về lĩnh vực CNTT và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc 

Đại học Thái Nguyên; 

c. Hợp tác, liên kết trong và ngoài nƣớc về CNTT nhằm mở rộng địa bàn và lĩnh 

vực hoạt động, vận động thu hút vốn đầu tƣ, tăng thu nhập hợp pháp nhằm cải thiện đời 

sống cho cán bộ viên chức của Trung tâm và đóng góp một phần kinh phí cho quỹ phúc 

lợi của ĐHTN. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHTN giao. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 
GS.TS. Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị CNTT trƣớc khi đƣa vào sử dụng 

2.  Hỗ trợ xử lý hệ thống mạng và các thiết bị CNTT 

3.  Chuyển giao phần mềm ứng dụng tại Đại học Thái Nguyên 

4.  Quản lý tài khoản Email cho cán bộ, giảng viên ĐHTN 

5.  Phối hợp phát triển ứng dụng và hạ tầng CNTT  

6.  Đăng tin bài lên website Đại học Thái Nguyên 

 

 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/242) 
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ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN 

ĐẢNG UỶ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

* 

Số: 12/QĐ-BTV 

 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

      Thái Nguyên, ngày  03 tháng  12  năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ  

của Văn phòng Đảng ủy Đại học Thái Nguyên 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mƣu, 

giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; 

- Căn cứ Quy chế số 01-QC/ĐU, ngày 10/9/2015 của Đảng ủy ĐHTN về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN; 

- Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Đảng ủy, 

 

BAN THƢỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy Đại 

học Thái Nguyên. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ban xây dựng Đảng của 

Đại học Thái Nguyên; Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các đơn vị có liên quan thi hành quyết 

định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy ĐHTN; 

- TT Đảng ủy ĐHTN; 

- Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; 

- Lƣu VPĐU. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƢ 

(đã ký) 

 

Đặng Kim Vui 
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ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN 

ĐẢNG UỶ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

QUY ĐỊNH 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY ĐHTN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-BTV,  

ngày 03/12/2015 của Đảng ủy ĐHTN) 
 

1. Chức năng 

Là cơ quan tham mƣu, giúp việc Đảng uỷ mà trực tiếp, thƣờng xuyên là Ban 

thƣờng vụ và Thƣờng trực Đảng uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ 

đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mƣu, giúp việc Đảng uỷ; là trung tâm thông 

tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ. 

2. Nhiệm vụ 

1. Nghiên cứu, đề xuất 

- Chƣơng trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Đảng uỷ. 

- Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Đảng uỷ. 

2. Hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát 

- Hƣớng dẫn, phối hợp bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công nghệ 

thông tin cho cấp uỷ cơ sở. 

- Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định. 

3. Thẩm định, thẩm tra 

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trƣớc khi trình Đảng uỷ, Ban Thƣờng 

vụ, Thƣờng trực Đảng uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể 

thức văn bản. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản 

thuộc lĩnh vực công tác Đảng, nội chính khi đƣợc Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Đảng 

uỷ giao trƣớc khi trình Đảng uỷ, Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ. 

4. Phối hợp 

- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng uỷ. 

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, 

bổ sung Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ. 
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- Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mƣu 

giúp Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Đảng uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và 

của Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội 

chính... 

- Ban tổ chức Đảng ủy mở các lớp bồi dƣỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng 

viên, đối tƣợng kết nạp đảng. 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Đảng uỷ giao 

- Là đầu mối giúp Thƣờng trực Đảng uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, 

điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mƣu, giúp việc Đảng uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng uỷ. 

- Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng uỷ, Ban Thƣờng vụ, Thƣờng 

trực Đảng uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc 

Đảng uỷ; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN. 

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thƣờng trực Đảng 

uỷ, Ban Thƣờng vụ và Đảng uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ 

chức ở Đại học theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 

và đột xuất. 

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy 

chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, các đoàn thể chính 

trị - xã hội để báo cáo với Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Đảng uỷ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Đảng uỷ giao. 

 

 T/M BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƢ 

(đã ký) 

Đặng Kim Vui 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 

2.  Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Bí thƣ, Phó bí thƣ, 

Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ 

3.  Xử lý văn bản đi, đến 

4.  Kết nạp Đảng 

5.  Công nhận đảng viên chính thức 

6.  Phát thẻ đảng viên 

7.  Sửa chữa sai thông tin trên thẻ đảng viên 

8.  Tiếp nhận sinh hoạt đảng 

9.  Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/249) 
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CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM  

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

Số: 158/QĐ-CĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng  12 năm 2015 

 

QUYẾT  ĐỊNH  
V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ công tác  

Văn phòng Công đoàn Đại học Thái Nguyên 

 

 Căn cứ Điều 25 chƣơng IV Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định về tổ chức, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cấp trên cơ sở; 

 Căn cứ Quyết định số 09/QĐ – LĐT ngày 01/12/1995 của Thƣờng vụ Liên 

đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Công đoàn Đại học Thái Nguyên; 

 Theo đề nghị của Văn phòng Công đoàn ĐHTN, 

BAN THƢỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Qui định về về chức năng, nhiệm 

vụ công tác Văn phòng Công đoàn  Đại học Thái Nguyên”.         

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. 

Điều 3: Văn phòng công đoàn, các ban chức năng của Công đoàn Đại học Thái 

Nguyên, các công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

 

Nơi nhận: 

- BTV CĐ ĐHTN; (Để b/c) 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VPCĐ.                                                                                   

TM. BCH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 
 

                      (đã ký) 

Trần Viết Khanh 
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CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM  

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH  
Về chức năng, nhiệm vụ công tác 

của Văn phòng Công đoàn Đại học Thái Nguyên  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 158/QĐ-CĐ  ngày 28/12/2015) 

 

1. Chức năng của Văn phòng Công đoàn 

Văn phòng công đoàn là một bộ phận quan trọng của Công đoàn Đại học Thái 

Nguyên, có chức năng tham mƣu, giúp việc cho lãnh đạo (Ban Chấp hành, Thƣờng vụ, 

Thƣờng trực) tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và đảm bảo phục vụ cho hoạt động 

của Công đoàn Đại học Thái Nguyên. 

2. Những nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng công đoàn 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình công tác 

- Chƣơng trình toán khóa của Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thƣờng 

vụ của cả nhiệm kỳ. 

- Chƣơng trình kế hoạch hoạt động hàng năm, hàng quý, hàng tháng 

- Lịch hoạt động hàng tuần, tháng 

2. Thƣờng xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, các ban chức năng thực hiện đầy 

đủ, đúng tiến độ chƣơng trình công tác  

3. Chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các đơn vị hữu quan chuẩn bị, ban hành, 

tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo, kết luận, 

chƣơng trình kế hoạch, nhiệm vụ công tác của lãnh đạo. 

4. Làm công tác thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành 

của lãnh đạo. 

5. Phối hợp nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và thực hiện quy chế làm việc. 

- Quy chế làm việc của Đoàn Chủ tịch (Ban Thƣờng vụ) 

- Quy chế làm việc của Ban chấp hành 

- Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng 

- Quy chế phối hợp hoạt động (liên ngành, liên cơ quan) 

6. Giúp lãnh đạo làm tốt công tác thƣ từ, tiếp dân 

7. Tổ chức công tác Văn thƣ lƣu trữ 
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8. Pháp quy văn bản 

Thực hiện theo “Quy định về thể loại văn bản, thể thức và thẩm quyền ban hành 

các loại văn bản của tổ chức công đoàn” ban hành kèm theo Quyết định số 1013/QĐ-

TLĐ ngày 19/8/2011 và “Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ 

chức công đoàn” ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2011 của 

Tổng LĐLĐVN. 

9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, phƣơng tiện làm việc 

- Công tác Hành chính 

- Phƣơng tiện đi lại 

- Điều kiện làm việc 

- Công tác tài chính 

10. Tổ chức phục vụ các cuộc họp, kỳ họp 

- Các kỳ họp của Đoàn Chủ tịch 

- Các Hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ 

- Các hội nghị giao ban 

- Các hội nghị chuyên đề 

- Các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp và các dự thảo Nghị quyết, Công văn, … 

11. Quản lý tài chính, tài sản của văn phòng, của cơ quan đúng quy định của 

pháp luật, của Nhà nƣớc, của Công đoàn. 

12. Phối hợp thực hiện các hoạt động bồi dƣỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ 

công tác, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBVCLĐ, cán bộ công đoàn tại cơ 

quan, đơn vị. 

13. Công tác thi đua khen thƣởng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

 

  TM. BCH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 

 

                      (đã ký) 

 

Trần Viết Khanh 
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CÁC QUY TRÌNH THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

STT TÊN QUY TRÌNH 

1.  Quản lý văn bản đến 

2.  Quản lý con dấu 

3.  Quản lý văn bản đi 

4.  Soạn thảo báo cáo 

5.  Xét thi đua khen thƣởng công đoàn 

 

(Chi tiết vui lòng xem tại website: http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/271) 

 

http://iso.tnu.edu.vn/Article/Details/271

