BỘ CÔNG THƢƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 834/QĐ-ĐHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
của hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường
HIỆU TRƢỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ
trƣởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thƣơng) quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội;
Căn cứ vào ‘‘Điều lệ trƣờng Đại học’’ ban hành kèm theo Quyết định số
58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ;
Xét đề nghị của các ông Trƣởng phòng Khoa học Công nghệ, Tổ chức
Hành chính,
QUYẾT ĐỊ NH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ‘‘Quy chế tổ chức và hoạt
động của hội đồng Khoa học và Đào tạo” trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Trƣởng phòng Khoa học Công nghệ, Đào tạo, Tổ chức Hành
chính, trƣởng các đơn vị có liên quan và các thành viên hội đồng khoa học và
đào tạo trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Nhƣ điều 2;
- Lƣu VT, Phòng KHCN.

HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
TS. Trần Đức Quý
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo quyết định số 834 /QĐ-ĐHCN ngày 30 /05 /2011
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
CHƯƠNG 1
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Điều 1: Chức năng
Hội đồng Khoa học và Đào tạo là tổ chức tƣ vấn cho Hiệu trƣởng về:
1. Mục tiêu, chƣơng trình đào tạo, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát
triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trƣờng;
2. Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.
Điều 2: Nhiệm vụ
Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tƣ vấn cho Hiệu trƣởng thông qua
các hoạt động:
1. Các hoạt động liên quan đến đào tạo:
a. Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định đƣợc về đào tạo ;
b, Trọng tâm đào tạo, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy
bỏ các chƣơng trình đào tạo;
c. Kế hoạch thành lập các khoa, trung tâm đào tạo;
d, Phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo;
e. Các vấn đề có liên quan đến nội dung, phƣơng pháp dạy và học các bộ môn
trong trƣờng;
f, Đánh giá công tác quản lý hoạt động đào tạo của các đơn vị trong trƣờng;
g, Các báo cáo, giải trình của Hiệu trƣởng về hoạt động đào tạo.
2. Các hoạt động liên quan đến khoa học công nghệ:
a. Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định đƣợc về khoa học công nghệ;
b, Định hƣớng phát triển khoa học công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học
công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm và
dài hạn;
c. Kế hoạch thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học trong trƣờng;
đánh giá chất lƣợng các công trình nghiên cứu khoa học cấp trƣờng. Đƣa ra các
chƣơng trình thử nghiệm, thực hành;
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d. Đề xuất khen thƣởng những công trình khoa học xuất sắc, những sáng kiến,
phát minh khoa học;
e. Phƣơng hƣớng hợp tác và trao đổi khoa học công nghệ trong nƣớc và nƣớc
ngoài;
f. Đề xuất thành lập các Hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu đề tài khoa
học công nghệ, giáo trình tài liệu,…
g, Các báo cáo, giải trình của Hiệu trƣởng về hoạt động khoa học công nghệ.
3. Các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ,
giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên phòng thí nghiệm
a, Xác định hƣớng ƣu tiên và kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, tuyển dụng đội ngũ
giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên phòng thí nghiệm;
b. Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định đƣợc về đào tạo, bồi dƣỡng, tuyển
dụng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên phòng thí nghiệm;
Điều 3: Quyền hạn
Hội đồng Khoa học và Đào tạo có quyền yêu cầu các đơn vị hữu quan trong
trƣờng cung cấp các thông tin, tài liệu và phƣơng tiện cần thiết cho hoạt động
của Hội đồng.
CHƯƠNG 2
TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Điều 4: Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trƣờng đƣợc thành lập theo
quyết định của Hiệu trƣởng
Điều 5: Thành phần của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Thành phần của Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm có:
- Chủ tịch Hội đồng;
- Các Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Thƣ ký Hội đồng;
- Các Ủy viên Hội đồng.
Điều 6: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo
1. Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo do thành viên của Hội đồng bầu theo
nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số phiếu. Hiệu trƣởng ký quyết định bổ nhiệm
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
2. Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ:
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a. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng, phân công trách
nhiệm cụ thể cho các thành viên của Hội đồng, chuẩn bị chƣơng trình và nội
dung các phiên họp của Hội đồng;
b. Triệu tập Hội đồng, Thƣờng trực Hội đồng và các ủy viên đến dự họp khi cần
thiết;
c. Giải quyết những công việc có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
đồng ;
d. Thông qua các báo cáo, biên bản, kiến nghị của Hội đồng sau mỗi phiên họp.
Điều 7: Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo do Hiệu trƣởng bổ nhiệm trong số
các thành viên của Hội đồng, chịu trách nhiệm về phần công việc do Chủ tịch
phân công, thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng
khi đƣợc Chủ tịch ủy quyền.
Điều 8: Thƣ ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo
1. Thƣ ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo tạo do Hiệu trƣởng bổ nhiệm trong số
các thành viên của Hội đồng.
2. Thƣ ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ:
a. Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chƣơng trình và
điều kiện làm việc cho các kỳ họp của Hội đồng;
b. Ghi chép đầy đủ và trung thực các ý kiến phát biểu tại các cuộc họp của Hội
đồng, lập biên bản, viết báo cáo và kiến nghị của Hội đồng để Chủ tịch, Phó Chủ
tịch Hội đồng thông qua;
c. Đảm bảo mối liên hệ thƣờng xuyên giữa nhà trƣờng và Hội đồng, giữa Chủ
tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên trong công tác của Hội đồng và mối quan
hệ công tác với các đơn vị chức năng.
Điều 9: Thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
1. Thành viên của Hội đồng bao gồm:
a. Hiệu trƣởng, một số Phó Hiệu trƣởng, Trƣởng của một số khoa lớn, Trƣởng
một số phòng, đơn vị trong trƣờng; đại diện giảng viên và cán bộ khoa học của
nhà trƣờng có chức danh Giáo sƣ, Phó giáo sƣ hoặc trình độ Tiến sĩ ; đại diện
viện nghiên cứu, tổ chức khoa học công nghệ, cán bộ khoa học có liên quan bên
ngoài;
b. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có số thành viên là số lẻ từ 11 đến 25 thành
viên.
2. Thành viên của Hội đồng có nhiệm vụ:
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a. Nghiên cứu chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nƣớc, tình hình hoạt động và xu thế phát triển của hệ thống giáo dục đào tạo,
khoa học công nghệ để góp ý kiến vào những vấn đề mà Hội đồng đƣa ra;
b. Tham gia vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng
theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;
c. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng, trong trƣờng hợp vắng mặt phải
báo cáo với Thƣờng trực Hội đồng;
d. Thực hiện việc bảo mật tài liệu theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên của Hội đồng có quyền:
a. Đề xuất và bảo lƣu ý kiến;
b. Đƣợc cung cấp các thông tin cần thiết cho hoạt động của mình;
c. Đƣợc xin thôi làm nhiệm vụ thành viên của Hội đồng.
d. Đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định của Quy chế này.
Điều 10: Thƣờng trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm có Chủ tịch, các Phó
chủ tịch và Thƣ ký Hội đồng
Giữa hai kỳ họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Thƣờng trực Hội đồng tiếp
nhận ý kiến của các Ủy viên Hội đồng; chỉ đạo các công việc và báo cáo kết quả
thực hiện tại phiên họp gần nhất của Hội đồng.
Điều 11: Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
1. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trƣởng.
2. Trong nhiệm kỳ của Hội đồng, các thành viên khuyết đƣợc bổ sung theo yêu
cầu và nhiệm vụ đƣợc giao; các thành viên không thực hiện đƣợc nhiệm vụ do
Hội đồng giao sẽ bị bãi nhiệm trên cơ sở quyết định của Hội nghị toàn thể của
Hội đồng.
CHƯƠNG 3
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Điều 12: Chế độ làm việc
1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất 01 lần trong một học kỳ do Chủ
tịch Hội đồng triệu tập; nội dung cuộc họp phải đƣợc thông báo trƣớc cho tất cả
các thành viên ít nhất 07 ngày; .
2. Cuộc họp Hội đồng đƣợc tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội
đồng tham dự;
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3. Kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% số thành viên của Hội
đồng khoa học và đào tạo biểu quyết tán thành ;
4. Trƣờng hợp không thể tổ chức họp đƣợc, Chủ tịch Hội đồng có thể gửi xin ý
kiến của các Ủy viên Hội đồng về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Hội
đồng.
Điều 13: Nội dung họp
1. Kiểm điểm công việc giữa hai kỳ họp và đề ra nội dung hoạt động cho đến kỳ
họp tiếp theo;
2. Giải quyết những công việc do Hiệu trƣởng giao hoặc có ý kiến đề nghị của
thành viên Hội đồng;
3. Phát hiện và kiến nghị với Hiệu trƣởng về những vấn đề có liên quan đến chất
lƣợng, hiệu quả của hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ trong trƣờng;
4. Thông tin về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
Điều 14: Giữa các kỳ họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các thành viên có
thể trực tiếp góp ý kiến hoặc bằng văn bản về các công tác của trƣờng với
Thƣờng trực Hội đồng.
CHƯƠNG 4
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Điều 15: Kinh phí hoạt động
1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo bao gồm:
a. Thù lao cho các thành viên trong mỗi lần họp: 500.000đ/ thành viên;
b. Chi phí cho việc tổ chức lấy ý kiến thành viên (nếu có): 200.000đ/ thành viên;
c. Chi phí văn phòng phẩm nhằm phục vụ cho hoạt động của Hội đồng: Thanh
toán theo thực chi của hóa đơn, chứng từ hợp lệ;
d. Chi cho bộ phận phục vụ khi có nhu cầu cần cán bộ, chuyên viên, nhân viên
phục vụ: 100.000đ / ngƣời;
2. Tùy theo nội dung công việc cụ thể, Hiệu trƣởng quyết định mức bồi dƣỡng
cho thành viên của Hội đồng.
Điều 16: Điều kiện làm việc
Các đơn vị chức năng trong trƣờng có nhiệm vụ phối hợp và tạo điều kiện để
Hội đồng Khoa học và Đào tạo hoạt động có hiệu quả theo đúng tinh thần của
bản Quy chế này.
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CHƯƠNG 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17: Quy chế này có hiệu lực theo Quyết định ban hành của Hiệu trƣởng.
Điều 18: Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng Khoa học và Đào tạo
đề nghị, Hiệu trƣởng quyết định.
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
TS. Trần Đức Quý
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