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HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Điều lệ Trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 
70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ); 

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hạ Long; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Tổ chức và hoạt động 
của trường Đại học Hạ Long”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, trưởng các phòng, khoa, trung tâm 
và các tổ chức, đoàn thể thuộc trường Đại học Hạ Long chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT; 
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; 
- Lưu VT, TCCB. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Vũ Thị Thu Thủy 

 



 
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

–––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

 
 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hạ Long 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHHL ngày 30/6/2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long) 

–––––––––––––––––– 
 
 

Chương I 
 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hạ 
Long, bao gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn của trường; cơ cấu tổ chức của trường; 
hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế; 
tài chính, tài sản của trường; giảng viên và người học; chế độ làm việc và mối 
quan hệ công tác. 

2. Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, 
người học đang làm việc và học tập tại Trường Đại học Hạ Long và các đơn vị, 
tổ chức thuộc Trường Đại học Hạ Long. 

Điều 2. Tên trường, địa chỉ, ngày truyền thống của Trường 

1. Tên trường: 

Tên Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
Tên Tiếng Anh: HALONG UNIVERSITY (viết tắt: HLU) 

2. Trụ sở chính: Phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Trang thông tin điện tử:  http://daihochalong.edu.vn 

3. Ngày truyền thống của Trường: 

Trường Đại học Hạ Long được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg, 
ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày truyền thống của Trường là ngày 13 tháng 10. 

Điều 3. Sứ mạng và tầm nhìn của Trường 

Sứ mạng: Trường Đại học Hạ Long đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp 
nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội 
nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ. 



 
 

Tầm nhìn đến năm 2025: Ổn định mô hình đào tạo đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năng động, 
có uy tín trong nước và trong khu vực. 

Điều 4. Vị trí của Trường 

1. Trường Đại học Hạ Long là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có tư 
cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

2. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; chịu sự quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội 

Trường Đại học Hạ Long thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và 
trách nhiệm xã hội theo quy định tại Điều 5 chương I của Điều lệ Trường đại học. 

 
Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 
 

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Trường 

Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hạ Long gồm: 

1. Hội đồng trường. 

2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. 

3. Các phòng chức năng: 

- Phòng Đào tạo;  
- Phòng Tổ chức - Cán bộ; 
- Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;  
- Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học; 
- Phòng Công tác học sinh, sinh viên;  
- Phòng Hành chính – Quản trị;  
- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 
- Phòng Sau đại học. 

4. Các khoa: 

- Khoa Khoa học cơ bản; 
- Khoa Ngoại ngữ;  
- Khoa Sư phạm Mầm non;  
- Khoa Sư phạm Tiểu học;  
- Khoa Sư phạm Trung học;  
- Khoa Du lịch; 
- Khoa Văn hóa; 
- Khoa Nghệ thuật; 
- Khoa Công nghệ thông tin; 



 
 

- Khoa Thủy sản; 
- Khoa Môi trường. 

5. Các tổ chức khoa học và công nghệ, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ: 

- Trung tâm Thực hành dịch vụ du lịch; 
- Trung tâm Thực hành nghệ thuật; 
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 
- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; 
- Trung tâm Thông tin - Thư viện; 
- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ; 
- Trường Thực hành sư phạm;  
- Trung tâm nghiên cứu và phát triển thủy sản; 
- Trung tâm nghiên cứu và phát triển du lịch; 
- Trung tâm Đào tạo chất lượng cao. 

6. Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các hội đồng tư vấn. 

7. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội:  

- Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long; 
- Công đoàn Trường Đại học Hạ Long; 
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Hạ Long; 
- Hội Sinh viên Trường Đại học Hạ Long; 
- Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Hạ Long; 
- Hội Chữ thập đỏ Trường Đại học Hạ Long. 

Điều 7. Hội đồng Trường Đại học Hạ Long 

1. Hội đồng Trường Đại học Hạ Long (sau đây gọi tắt là Hội đồng Trường) 
là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường. Hội đồng Trường có 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường; Quyết 
nghị quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng 
hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng 
giáo dục; Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của 
nhà trường; Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các 
phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ 
cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội 
ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của nhà trường. 

b) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường; Giám sát 
việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. Yêu cầu 
hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được 
thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường (nếu có). Nếu Hội đồng 
Trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo Ủy ban nhân 
dân Tỉnh. 



 
 

c) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Ủy ban nhân dân 
Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả 
hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường. 

d) Kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua phương án bổ sung, miễn 
nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng Trường. 

đ) Giới thiệu nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình 
bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ 
của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn 
nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết; 

2. Hội đồng Trường có số lượng là 19 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch 
và 01 thư ký hội đồng. Thành phần Hội đồng Trường gồm: 

a) Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ trường, Chủ tịch công 
đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường (4 – 6 người); 

b) Đại diện giảng viên và một số khoa (7 – 9 người); 

c) Đại diện cơ quan trực tiếp quản lí Trường (1 người): mời Trưởng phòng 
Khoa giáo Văn phòng UBND Tỉnh; 

d) Thành viên bên ngoài trường (4 – 5 người): mời đại diện một số sở, 
ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định tại khoản d 
điểm 2 Điều 9 mục 2 chương II của Điều lệ Trường đại học. 

3. Chủ tịch Hội đồng Trường do Hội đồng Trường bầu trong số các thành 
viên của Hội đồng Trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% 
tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng Trường đồng ý. Chủ tịch Hội 
đồng Trường không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của 
nhà trường và có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 3 Điều 9 mục 2 
chương II của Điều lệ Trường đại học. 

4. Thư ký của Hội đồng Trường do chủ tịch Hội đồng Trường giới thiệu 
trong số các thành viên của Hội đồng Trường và bổ nhiệm khi được Hội đồng 
Trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của Hội đồng 
Trường đồng ý. Thư ký Hội đồng Trường không kiêm nhiệm chức vụ hiệu 
trưởng hoặc phó hiệu trưởng, trực tiếp giúp chủ tịch Hội đồng Trường thực hiện 
một số nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại khoản 4 Điều 9 mục 2 chương 
II của Điều lệ Trường đại học. 

5. Các thành viên của Hội đồng Trường có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ do Hội đồng Trường phân công. 

6. Quy trình, thủ tục lựa chọn các thành viên, bầu chủ tịch, thư kí Hội đồng 
Trường: 

a) Hiệu trưởng (nếu chưa có Hội đồng Trường) hoặc chủ tịch Hội đồng 
Trường đương nhiệm chủ trì cuộc họp gồm Bí thư Đảng ủy trường, các phó hiệu 



 
 

trưởng, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh trường. Nội dung cuộc họp gồm: 

- Xác định số lượng thành viên của từng thành phần tham gia Hội đồng 
Trường theo quy định tại khoản 2 điều này; 

- Tổ chức bầu các thành viên đại diện cho giảng viên và một số khoa; 

- Đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý Trường cử đại diện tham gia Hội đồng 
Trường; 

- Xác định danh sách các thành viên bên ngoài theo quy định tại mục d 
khoản 2 điều này. 

b) Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ mời các thành viên ngoài trường tham gia 
Hội đồng Trường. 

c) Báo cáo danh sách thành viên Hội đồng Trường với cơ quan trực tiếp 
quản lý Trường. 

d) Bầu chủ tịch Hội đồng Trường: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 
ngày báo cáo danh sách thành viên Hội đồng Trường, nếu không có ý kiến khác 
của cơ quan trực tiếp quản lý trường thì hiệu trưởng (hoặc chủ tịch Hội đồng 
Trường đương nhiệm) tổ chức họp các thành viên trong danh sách nêu trên để 
bầu chủ tịch Hội đồng Trường. 

đ) Trên cơ sở quyết nghị tại cuộc họp này, hiệu trưởng (hoặc chủ tịch Hội 
đồng Trường đương nhiệm) có văn bản đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý trường ra 
quyết định thành lập Hội đồng Trường và bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Trường; 

e) Bầu thư kí Hội đồng Trường: Chủ tịch Hội đồng Trường tổ chức họp 
Hội đồng Trường để giới thiệu và tổ chức bầu thư kí. Trên cơ sở quyết nghị tại 
cuộc họp này, chủ tịch Hội đồng Trường ra quyết định bổ nhiệm thư kí Hội 
đồng Trường. 

Thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Trường, bổ nhiệm chủ tịch Hội 
đồng Trường, thay thế chủ tịch và thành viên Hội đồng Trường được thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 10 mục 2 chương II của Điều lệ Trường đại học. 

7. Hội đồng Trường hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 10 mục 2 
chương II của Điều lệ Trường đại học và một số quy định cụ thể như sau: 

a) Phụ cấp chức vụ: 

- Chủ tịch Hội đồng Trường được hưởng phụ cấp chức vụ 1,0. 

- Thư kí Hội đồng Trường được hưởng phụ cấp chức vụ 0,5. 

- Các thành viên Hội đồng Trường được hưởng phụ cấp chức vụ 0,5. 

b) Về việc ủy quyền điều hành hội đồng: Khi chủ tịch Hội đồng Trường 
không thể làm việc trong khoảng thời gian một tháng trở lên thì phải có trách 
nhiệm ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên còn lại của Hội 
đồng Trường đảm nhận thay trách nhiệm của chủ tịch Hội đồng Trường. Văn 



 
 

bản ủy quyền phải được gửi đến cơ quan trực tiếp quản lý trường và thông báo 
công khai. Thời gian ủy quyền không quá 6 tháng. 

Điều 8. Hiệu trưởng 

1. Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường, do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều 
hành các hoạt động của Nhà trường theo Điều lệ Trường đại học, Quy chế này 
và các quy định của pháp luật. 

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Hiệu trưởng được bổ nhiệm và bổ 
nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 11 mục 2 chương II của Điều lệ Trường đại học và quy định của 
Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 20 mục 1 chương 
II của Luật Giáo dục đại học. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại khoản 2 Điều 11 
mục 2 chương II của Điều lệ Trường đại học. 

4. Hiệu trưởng là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn 
bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của Trường; thực hiện quyền tự chủ và 
tự chịu trách nhiệm công khai, minh bạch về tài chính theo quy định của pháp 
luật; chấp hành các quy định về kế toán và kiểm toán. 

Điều 9. Phó hiệu trưởng 

1. Phó hiệu trưởng là người giúp hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành 
các hoạt động của nhà trường theo sự phân công của hiệu trưởng và chịu trách 
nhiệm trước hiệu trưởng và trước pháp luật về kết quả công việc được giao. 

2. Số lượng phó hiệu trưởng của Trường là 03 người. 

3. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm và 
các quy định khác đối với phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 12 
mục 2 chương II của Điều lệ Trường đại học. 

Điều 10. Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo quyết định của hiệu 
trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo là 5 năm theo nhiệm kỳ 
của hiệu trưởng.  

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng về 
các công việc: 

a) Xây dựng các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công 
nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, 
phòng thí nghiệm;  



 
 

b) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của 
nhà trường;  

c) Xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ 
các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế 
hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào 
tạo, khoa học và công nghệ. 

d) Tư vấn cho hiệu trưởng một số công việc cụ thể: 

- Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát triển nghiên 
cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; 

- Thẩm định chương trình đào tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; 

- Kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản 
xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các 
hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; 

- Đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ nhiệm 
các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong trường; trao tặng danh hiệu giáo sư 
danh dự, tiến sĩ danh dự của nhà trường cho các cá nhân; 

- Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng nhà trường; các phương thức 
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các giải pháp nâng 
cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; đánh giá giảng viên, đánh 
giá chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, tập san khoa học công nghệ 
(nếu có), đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công 
nghệ của các đơn vị trong trường. 

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có chủ tịch, thư kí và các thành viên; có 
số lượng thành viên là số lẻ từ 21 đến 25 thành viên, gồm: Hiệu trưởng, các phó 
hiệu trưởng; trưởng các khoa; trưởng các phòng chức năng và một số trung tâm; 
đại diện giảng viên và cán bộ khoa học của nhà trường có chức danh giáo sư, 
phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ; đại diện tổ chức khoa học và công nghệ, cán bộ 
khoa học có liên quan ở bên ngoài Trường (nếu cần thiết). 

4. Hội đồng Khoa học và Đào tạo bầu chủ tịch hội đồng theo nguyên tắc bỏ 
phiếu kín và đa số phiếu. Chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng Khoa học và 
Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ quy định của pháp luật. 

5. Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ và họp 
đột xuất, do chủ tịch hội đồng triệu tập; nội dung cuộc họp phải được thông báo 
trước cho tất cả các thành viên ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi 
có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có 
trên 50% số thành viên của hội đồng biểu quyết tán thành. 

Điều 11. Hội đồng tư vấn 

1. Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn về một số công việc 
cần thiết, liên quan đến việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 



 
 

Trường như: lương, tuyển dụng, thi đua-khen thưởng, kỉ luật, tuyển sinh, thi tốt 
nghiệp... Hội đồng tư vấn làm theo vụ việc và không hưởng lương. 

2. Hội đồng tư vấn có chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên thư kí và các uỷ viên, 
trong đó chủ yếu là các thành viên ở trong Trường và một số thành viên ở ngoài 
Trường (nếu cần thiết). Thành phần và số lượng thành viên của các hội đồng tư 
vấn được quy định tại các văn bản hướng dẫn của Nhà nước hoặc do hiệu trưởng 
quyết định nếu không có quy định của Nhà nước. 

Hiệu trưởng quyết định thành lập hội đồng tư vấn trên cơ sở đề nghị của 
trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ và trưởng phòng liên quan trực tiếp đến công 
việc cần tư vấn. 

3. Tùy theo yêu cầu công việc, hiệu trưởng có thể mời tất cả hoặc một số 
thành viên của hội đồng tư vấn để tư vấn trực tiếp tại các cuộc họp hoặc tư vấn 
bằng văn bản. 

Điều 12. Các phòng chức năng 

1. Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại và giải thể các phòng chức 
năng thuộc Trường theo quy định phân cấp quản lí. 

2. Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng trong 
việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức 
năng, nhiệm vụ được hiệu trưởng giao. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ 
thể của các phòng chức năng do hiệu trưởng quyết định. 

3. Đứng đầu phòng chức năng là trưởng phòng do hiệu trưởng bổ nhiệm và 
miễn nhiệm. Giúp việc trưởng phòng có các phó trưởng phòng do hiệu trưởng bổ 
nhiệm, miễn nhiệm. Mỗi phòng chức năng có từ 02 đến 03 phó trưởng phòng. 

4. Quy định về nhiệm kì và tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng 
phòng theo quy định tại Điều 17 mục 2 chương II của Điều lệ Trường đại học. 

5. Trưởng phòng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về công tác của đơn 
vị mình theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đã được hiệu trưởng phê duyệt. 

- Độc lập hoặc phối hợp với các trưởng đơn vị khác thuộc Trường để thực 
hiện những nhiệm vụ liên quan. 

- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham mưu cho hiệu trưởng về các mặt công 
tác thuộc chức năng của đơn vị mình. 

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan khác để giải quyết các công việc 
thuộc những nhiệm vụ của đơn vị mình. 

- Bố trí, phân công công việc, đánh giá, nhận xét, đề nghị nâng bậc lương, 
khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động thuộc biên chế của đơn vị. Có kế 
hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công 
tác, lề lối làm việc cho viên chức, người lao động trong đơn vị mình. 



 
 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao. 

6. Phó trưởng phòng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

- Giúp trưởng phòng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của phòng;  

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của 
trưởng phòng và giải quyết các công việc do trưởng phòng giao; 

- Khi giải quyết công việc được trưởng phòng giao, phó trưởng phòng thay 
mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về 
kết quả công việc được giao. 

7. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng do trưởng phòng phân công. 

Điều 13. Các khoa 

1. Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại và giải thể các khoa trực 
thuộc Trường theo quy định về phân cấp quản lí.  

2. Khoa trực thuộc Trường có các nhiệm vụ được quy định tại Điều 15 mục 
2 chương II của Điều lệ Trường đại học. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các 
các khoa do hiệu trưởng quyết định. 

3. Đứng đầu khoa là trưởng khoa do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. 
Giúp việc trưởng khoa có từ 01 đến 02 phó trưởng khoa do hiệu trưởng bổ 
nhiệm, miễn nhiệm. Quy định về nhiệm kì và tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng khoa, 
phó trưởng khoa theo quy định tại khoản 2 Điều 15 mục 2 chương II của Điều lệ 
Trường đại học. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa 

- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và công tác 
nghiên cứu khoa học, phổ biến khoa học của khoa. 

- Chỉ đạo các bộ môn xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn, giảng 
dạy bộ môn, kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác. 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thực tập của Trường. 

- Tổ chức và quản lý học sinh, sinh viên trong khoa về các mặt học tập, rèn 
luyện tư tưởng, đạo đức, ý thức, kỷ luật trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng. 

- Tổ chức và chỉ đạo thi theo kế hoạch chung của Trường. 

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản của khoa. 

- Tổ chức, quản lý văn phòng khoa. 

- Đề nghị hiệu trưởng khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, nhân viên, 
sinh viên, học sinh của đơn vị mình. 

- Chủ trì các hội nghị chuyên môn, hội nghị khoa học, hội nghị viên chức 
và người lao động của khoa. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao. 



 
 

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó trưởng khoa 

- Giúp trưởng khoa trong việc quản lý và điều hành hoạt động của khoa theo 
nhiệm vụ được giao; trực tiếp phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác theo sự 
phân công của trưởng khoa và giải quyết các công việc do trưởng khoa giao. 

- Phó trưởng khoa thay mặt trưởng khoa và chịu trách nhiệm trước trưởng 
khoa và trước pháp luật về kết quả công việc được giao. 

6. Hội đồng khoa 

a) Khoa được tổ chức hội đồng khoa để tư vấn cho trưởng khoa trong việc 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi 
mới quản lí, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

b) Hội đồng khoa có số thành viên là số lẻ trong khoảng từ 7 đến 11 thành 
viên, gồm: Trưởng khoa, phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, một số giảng 
viên trong khoa là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Trên cơ sở đề nghị của trưởng 
khoa, hiệu trưởng quyết định thành lập hội đồng khoa, bổ nhiệm chủ tịch hội 
đồng khoa và các thành viên. 

c) Thủ tục, quy trình thành lập hội đồng khoa: 

- Trưởng khoa và phó trưởng khoa họp để thống nhất số lượng thành viên 
hội đồng khoa, bầu các thành viên thuộc đối tượng giảng viên là giáo sư, phó 
giáo sư, tiến sĩ. 

- Họp hội đồng khoa để bầu chủ tịch hội đồng khoa. Chủ tịch hội đồng 
khoa được bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành 
viên theo danh sách hội đồng khoa đồng ý. 

- Trưởng khoa đề nghị hiệu trưởng quyết định thành lập hội đồng khoa, bổ 
nhiệm chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên (qua phòng Tổ chức - Cán bộ). 

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng khoa, bổ nhiệm chủ tịch hội 
đồng khoa và các thành viên. 

d) Hội đồng khoa hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 15 mục 2 
chương II của Điều lệ Trường đại học. 

Điều 14. Bộ môn trực thuộc khoa 

1. Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của 
một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa. 

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của khoa, trên cơ sở đề nghị của trưởng 
khoa, hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các bộ 
môn theo quy định. 

3. Bộ môn có các nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều 16 mục 2 
chương II của Điều lệ Trường đại học. 

4. Đứng đầu bộ môn là trưởng bộ môn do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn 
nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa. Quy định về nhiệm kì và tiêu chuẩn 



 
 

bổ nhiệm trưởng bộ môn theo quy định tại khoản 3 Điều 16 mục 2 chương II của 
Điều lệ Trường đại học. 

5. Đối với những bộ môn gồm nhiều chuyên ngành khác nhau có thể bố trí 
thêm phó trưởng bộ môn để phụ trách các chuyên ngành. Phó trưởng bộ môn 
phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Phó trưởng bộ môn do hiệu trưởng bổ nhiệm, 
miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa. 

Điều 15. Các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ, 
các đơn vị phục vụ công tác đào tạo, khoa học và công nghệ 

1. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ, các đơn vị 
phục vụ công tác đào tạo, khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Hạ 
Long (sau đây gọi chung là các đơn vị phục vụ) bao gồm: 

- Các trung tâm; 

- Trường Thực hành sư phạm. 

Hiệu trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ 
thể của các đơn vị phục vụ. 

2. Đứng đầu trung tâm là giám đốc do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. 
Giúp việc giám đốc có các phó giám đốc do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

Nhiệm kỳ của giám đốc là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không 
quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của phó giám đốc là 5 năm và có thể được 
bổ nhiệm lại.  

3. Trường Thực hành Sư phạm là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hạ 
Long, đồng thời chịu sự quản lí chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thành phố Uông Bí. Đứng đầu trường Thực hành Sư phạm là hiệu trưởng, giúp 
việc hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm là phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hạ Long quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm hiệu trưởng, phó 
hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm. 

Trường Thực hành Sư phạm hoạt động theo Quy chế hoạt động của trường 
thực hành sư phạm (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 
16  tháng 5  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Điều 16. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo 

Căn cứ các quy định của Nhà nước và của Tỉnh, Hiệu trưởng ban hành Quy 
chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo thuộc 
Trường quản lí. 

Điều 17. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể 

1. Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc 
Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long hoạt động theo 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật và theo 
hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Quảng Ninh. 



 
 

2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong Trường 
hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức, có trách nhiệm 
góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của Luật Giáo 
dục, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức 
xã hội trong Trường. 

 
Chương III 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, 
HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

Điều 18. Hoạt động đào tạo 

1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức được sử dụng để giảng dạy trong Trường. 

2. Trường Đại học Hạ Long đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại 
học; đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cho phép. 

Trường mở các ngành đào tạo theo danh mục ngành đào tạo của Nhà nước 
khi có đủ các điều kiện theo quy định. 

3. Trường tổ chức phát triển các chương trình đào tạo trên cơ sở chương 
trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với các chương trình đào 
tạo chưa có chương trình khung, chương trình đào tạo thí điểm, Trường xây 
dựng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

Định kỳ, tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo và các môn học của nhà 
trường để có những điều chỉnh phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước và hội nhập quốc tế. 

Tổ chức biên soạn hoặc tổ chức lựa chọn, duyệt giáo trình các môn học để 
sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong Trường trên cơ sở thẩm 
định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập để bảo đảm có 
đủ giáo trình giảng dạy, học tập; xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu, trang 
thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp 
dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu của 
người học. 

4. Trường thực hiện liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng với 
cơ sở đào tạo khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Căn cứ vào năng lực của nhà trường, nhu cầu nhân lực của xã hội, 
Trường xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



 
 

6. Căn cứ quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng ban 
hành quy chế đào tạo của trường, quy định cụ thể việc thực hiện tổ chức, quản lí 
toàn bộ quá trình đào tạo.  

7. Trường tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tham 
gia các hoạt động xã hội của người học, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng 
viên, giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

8. Trường cấp chứng chỉ, cấp văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho người 
học; thực hiện in, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Trường công bố công khai các thông tin về việc cấp văn bằng, chứng chỉ 
cho người học trên website của nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng 
đào tạo và giá trị văn bằng chứng chỉ do Trường cấp. 

9. Trường thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng và đăng ký kiểm 
định, bao gồm: Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà 
trường; Tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và định kỳ đăng ký 
kiểm định chương trình, kiểm định Trường; Tham gia các hoạt động đánh giá ở 
trong nước và quốc tế; Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định 
chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của nhà 
trường; Lập kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của 
nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai kế hoạch đó. 

Điều 19. Hoạt động khoa học và công nghệ 

Trường thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động khoa học và công 
nghệ theo quy định tại Điều 40 mục 2 chương III của Điều lệ Trường đại học. 

Đơn vị chuyên trách quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của Trường 
là phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học. 

Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm: 

- Nghiên cứu cơ bản, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ ưu tiên, 
trọng điểm của tỉnh về giáo dục. 

- Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ do yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực, kết hợp chặt chẽ giữa đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học công nghệ. 

- Nghiên cứu và cung cấp các giải pháp về công nghệ, thiết bị, sản phẩm 
mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Hỗ trợ đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ 
theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

- Xây dựng các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu theo chuyên 
ngành, liên ngành, vừa phục vụ đào tạo vừa phục vụ nghiên cứu khoa học. 

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 



 
 

- Tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các 
nhiệm vụ theo đơn đặt hàng. 

- Xây dựng và ký kết các hợp đồng khoa học và công nghệ, tổ chức đánh 
giá, nghiệm thu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của 
pháp luật, đảm bảo lợi ích của người nghiên cứu. 

- Tổ chức các bộ phận hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 
tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và 
công nghệ của nhà trường; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ 
sở đào tạo, nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước. 

- Trường tổ chức xây dựng định hướng, kế hoạch hàng năm, trung hạn và 
dài hạn về hoạt động khoa học công nghệ của trường để đưa vào kế hoạch hoạt 
động khoa học công nghệ chung của tỉnh. 

- Hằng năm, trường xác định các nhiệm vụ khoa học cấp khoa, cấp trường. 

- Hằng năm, trường tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ, tham dự các 
hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, xét trao 
giải thưởng khoa học công nghệ cho các đơn vị, cá nhân thuộc trường có sản 
phẩm nghiên cứu đạt chất lượng tốt, giá trị. 

Điều 20. Hoạt động hợp tác quốc tế  

Trường thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động hợp tác quốc tế theo 
quy định tại Điều 42 mục 3 chương III của Điều lệ Trường đại học. 

Đơn vị chuyên trách quản lí hoạt động hợp tác quốc tế của Trường là phòng 
Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học. 

Nội dung hoạt động hợp tác quốc tế bao gồm: 

- Liên kết đào tạo; 

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác tổ chức hội nghị, 
hội thảo khoa học; 

- Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang 
thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và các hoạt động giáo 
dục khác trong trường; 

- Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý của 
trường; 

- Trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, người học; 

- Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học 
và công nghệ; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa 
học và công nghệ. 

 
 



 
 

Chương IV 
TÀI CHÍNH VÀ TÀI S ẢN 

 

Điều 21. Quản lý và sử dụng tài sản 

1. Tài sản của Trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng; tài 
sản có được từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; các trang thiết bị và 
những tài sản khác được Nhà nước giao cho Trường quản lý và sử dụng hoặc do 
Trường tự đầu tư mua sắm, xây dựng; các khoản tiền có được từ ngân sách nhà 
nước, học phí, lệ phí tuyển sinh, hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ của Trường, đóng góp của các tổ chức, cá nhân để 
phát triển giáo dục; các khoản biếu, tặng, cho, tài trợ khác của các tổ chức và cá 
nhân cho Nhà trường theo quy định của pháp luật. 

2. Tài sản của Trường thuộc sở hữu Nhà nước; việc quản lý, sử dụng, định 
đoạt tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật. Nhà trường được Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất, khi chuyển đổi, 
chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất phải được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép. 

3. Ngoài việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài 
sản hàng năm, Nhà trường có kế hoạch và bố trí kinh phí ưu tiên hợp lý từ 
nguồn thu của Trường để đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn, 
xây dựng mới và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm nâng 
cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế. 

4. Hàng năm, nhà trường tổ chức thực hiện việc kiểm kê tài sản, công cụ, 
dụng cụ của Trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Điều 22. Nguồn tài chính 

1. Ngân sách Nhà nước cấp bao gồm: 

- Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên của Trường do Ngân sách nhà 
nước cấp theo quy định; 

- Kinh phí thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, chương trình 
mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao; 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt 
động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ theo dự án và kế hoạch hàng 
năm; vốn đối ứng do các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí đầu 
tư ban đầu, đầu tư khuyến khích của Nhà nước đối với Trường. 

2. Nguồn thu sự nghiệp bao gồm: 

- Thu học phí, lệ phí từ người học; 

- Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; 

- Kinh phí Nhà nước thanh toán cho Nhà trường theo chế độ đặt hàng để 
thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước; 



 
 

- Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Các nguồn thu sự nghiệp khác. 

3. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm: 

- Đầu tư của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để phát triển 
giáo dục theo quy định của pháp luật; 

- Tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà biếu, tặng, cho của các tổ chức, cá nhân ở 
trong nước và nước ngoài; 

- Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 23. Nội dung chi 

1. Chi thường xuyên và chi phục vụ cho hoạt động đào tạo, hoạt động khoa 
học và công nghệ của Trường. 

2. Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ với ngân 
sách nhà nước. 

3. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chi thực hiện đơn đặt 
hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát); chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn 
nước ngoài; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao. 

4. Chi đầu tư phát triển, gồm: chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm 
tài sản cố định, trang thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của 
Nhà nước. 

5. Chi trả vốn vay, vốn góp. 

6. Các khoản chi khác. 

Điều 24. Quản lý tài chính 

1. Trường áp dụng chế độ quản lý tài chính theo quy định của Chính phủ về 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật 
về quản lý tài chính. 

2. Trường thực hiện công khai tài chính và kiểm toán tài chính hàng năm 
theo quy định của pháp luật và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

 
 

Chương V 
GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC 

 

Điều 25. Tiêu chuẩn giảng viên 

1. Có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu 
cầu nghề nghiệp; 



 
 

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm; có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy chuyên đề, hướng 
dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy chuyên đề, 
hướng dẫn luận án tiến sĩ; 

3. Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc. 

Điều 26. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên 

Giảng viên có nhiệm vụ và quyền được quy định tại Điều 45 mục 1 chương 
IV của Điều lệ Trường đại học. 

Điều 27. Tuyển dụng giảng viên 

Trường tuyển chọn giảng viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 24 của 
Quy chế này, ưu tiên tuyển chọn những người có bằng tốt nghiệp đại học từ loại 
giỏi trở lên, người đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt động thực 
tiễn, có phẩm chất tốt và có nguyện vọng trở thành giảng viên để bổ sung vào 
đội ngũ giảng viên của trường. 

Điều 28. Người học 

Người học trong Trường là sinh viên, học viên, học sinh đang theo học các 
trình độ đào tạo của Trường. 

Điều 29. Nhiệm vụ và quyền của người học  

Nhiệm vụ và quyền của người học được quy định tại Điều 49 mục 2 
chương IV của Điều lệ Trường đại học. 

 
Chương VI 

CHẾ ĐỘ LÀM VI ỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 
 

Điều 30. Nguyên tắc làm việc 
 Trường Đại học Hạ Long làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc 
tập trung dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm cá 
nhân của cán bộ, viên chức và người lao động. 

Điều 31. Chế độ phân công và phối hợp công tác 

1. Quy định quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa hiệu 
trưởng và các phó hiệu trưởng: 

Hiệu trưởng là thủ trưởng đơn vị, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh uỷ, 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về toàn bộ hoạt 
động của Trường. Hiệu trưởng thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ 
Trường đại học và Quy chế này. 

Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng, thực hiện các nhiệm vụ 
theo sự phân công và uỷ quyền của hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm 
trước hiệu trưởng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công. 



 
 

Phó hiệu trưởng chủ động phối hợp với các phó hiệu trưởng khác trong giải 
quyết công việc liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách; trường hợp những nội 
dung công việc mới phát sinh, chưa có quy định điều chỉnh hoặc chưa thống nhất, 
phó hiệu trưởng chủ trì công việc đó báo cáo hiệu trưởng xem xét, quyết định. 

Phó hiệu trưởng báo cáo hiệu trưởng về kết quả công tác trong lĩnh vực do 
mình được phân công phụ trách tại cuộc họp giao ban hàng tuần (hoặc đột xuất 
nếu cần thiết). 

Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm duyệt và kí ban hành các văn bản thuộc 
lĩnh vực được phân công. Đối với các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công 
nhưng thuộc thẩm quyền kí của hiệu trưởng hoặc văn bản gửi cấp trên, phó hiệu 
trưởng chịu trách nhiệm kiểm duyệt trước khi trình hiệu trưởng kí. 

Khi hiệu trưởng đi vắng hoặc không trực tiếp giải quyết công việc, hiệu 
trưởng sẽ uỷ quyền cho một phó hiệu trưởng thay mặt để điều hành công việc. 

Khi cần thiết, hiệu trưởng sẽ điều chỉnh phân công nhiệm vụ của hiệu 
trưởng và các phó hiệu trưởng cho phù hợp. 

2. Chế độ phân công và quan hệ công tác giữa Ban Giám hiệu với phòng, 
khoa, trung tâm: 

Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các trưởng phòng, khoa, trung tâm thuộc 
trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, khoa, trung tâm. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trưởng phòng, khoa, trung tâm chủ 
động tổ chức và điều hành các thành viên trong đơn vị triển khai thực hiện công 
việc, định kì báo cáo và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về kết quả công tác 
của đơn vị và các quyết định của mình. 

Điều 32. Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 

1. Căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu 
trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài 
hạn báo cáo Hội đồng Trường. Sau khi được Hội đồng Trường thông qua, hiệu 
trưởng xây dựng các kế hoạch công tác cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện, báo 
cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường và các quyết 
định của mình. 

2. Căn cứ kế hoạch công tác của Trường, trưởng các đơn vị thuộc Trường 
chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch công tác; chủ động triển khai tổ chức thực 
hiện và báo cáo với hiệu trưởng về tiến độ và kết quả thực hiện. 

Điều 33. Chế độ hội họp 

1. Họp giao ban cán bộ chủ chốt do hiệu trưởng chủ trì với các phó hiệu 
trưởng, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm định kì mỗi tuần một lần vào ngày 
thứ Sáu để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và triển khai công tác sắp tới. 
Thành phần dự họp gồm có cán bộ quản lí từ cấp phó trưởng phòng và tương 



 
 

đương trở lên, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh trường. 

3. Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động được tổ chức mỗi năm học một 
lần vào đầu năm học mới, bao gồm hội nghị cấp trường và hội nghị cấp phòng, 
khoa, trung tâm. Trong trường hợp đặc biệt có thể họp đột xuất. 

4. Các hội nghị chuyên môn, hội thảo khoa học và các cuộc họp cấp trường 
khác thực hiện theo kế hoạch được hiệu trưởng phê duyệt. 

5. Các cuộc họp giao ban ở các phòng, khoa, trung tâm: 

Các đơn vị khối hành chính họp giao ban mỗi tuần một lần. Các đơn vị 
khối giảng dạy họp giao ban lãnh đạo đơn vị mỗi tuần một lần, họp toàn đơn vị 
ít nhất mỗi tháng một lần. 

6. Căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể, trưởng các phòng, khoa, trung tâm chủ 
động tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội thảo khoa học và các cuộc họp khác. 

Điều 34. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng được hiệu trưởng ủy quyền có trách 
nhiệm phổ biến và quán triệt tới cán bộ chủ chốt trong trường về những vấn đề 
có liên quan tới trường; các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của 
Trường; các chương trình, kế hoạch công tác năm, tháng, tuần; nội dung các 
quan điểm, chủ trương và quyết định của Ban Giám hiệu có liên quan đến các 
đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động. 

2. Các trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến và quán triệt đến viên chức 
và người lao động của đơn vị về những vấn đề có liên quan đến đơn vị; các chế 
độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của trường; các chương trình, kế hoạch 
công tác năm, tháng, tuần của trường và của đơn vị; các quan điểm, chủ trương 
và quyết định của Đảng ủy và Ban Giám hiệu có liên quan đến đơn vị và cá 
nhân viên chức, người lao động của đơn vị mình. 

3. Trong cuộc họp giao ban hàng tuần, trưởng đơn vị báo cáo về tình hình 
công tác của đơn vị trong tuần và kế hoạch công tác tuần tiếp theo. Trong trường 
hợp cần thiết, các trưởng đơn vị báo cáo đột xuất về những vấn đề theo yêu cầu 
của hiệu trưởng. 

4. Trưởng đơn vị thuộc phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm báo cáo 
trưởng phòng, khoa, trung tâm về kế hoạch và tình hình thực hiện nhiệm vụ của 
đơn vị theo quy định của trưởng phòng, khoa, trung tâm. 

5. Viên chức và người lao động của phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm 
chấp hành chế độ báo cáo thường xuvên và đột xuất theo quy định của trưởng 
phòng, khoa, trung tâm. Khi có vấn đề cần đề xuất, kiến nghị hoặc xin ý kiến chỉ 
đạo của lãnh đạo Trường hoặc lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm thì viên chức, 
người lao động báo cáo trưởng phòng, khoa, trung tâm. 



 
 

6. Trường Đại học Hạ Long có trang tin điện tử được cập nhật thường 
xuyên nhằm tuyên truyền, quảng bá cho Trường và cung cấp thông tin cần thiết 
đối với cán bộ, viên chức, lao động và người học. 

Trưởng các phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện cung cấp 
tin, bài, văn bản chỉ đạo điều hành và các thông tin cần thiết khác đối với cán bộ, 
viên chức, lao động và người học để đăng lên trang tin điện tử của Trường. 

Điều 35. Chế độ soạn thảo và ký văn bản 

Những văn bản được nói tại điều này chỉ bao gồm những văn bản thuộc 
thẩm quyền ký ban hành của hiệu trưởng. 

1. Soạn thảo văn bản: 

Các đơn vị có trách nhiệm dự thảo các văn bản của Trường có nội dung 
liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để trình hiệu trưởng hoặc người 
được hiệu trưởng ủy quyền ký; chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và trước 
pháp luật về các nội dung tham mưu trình. Đối với những văn bản có nội dung 
liên quan đến nhiều đơn vị, hiệu trưởng có thể giao một đơn vị chủ trì phối hợp 
với các đơn vị khác soạn thảo; 

Văn bản được soạn thảo phải đúng quy trình, thủ tục, thể thức, thời gian và 
chất lượng theo quy định của Nhà nước và của trường. Phòng Hành chính – 
Quản trị có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về nội dung, thể thức và kỹ thuật 
trình bày tất cả các văn bản trước khi phát hành. 

2. Ký văn bản: 

Hiệu trưởng là người có thẩm quyền ký tất cả văn bản của trường; 

Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho các phó hiệu trưởng ký thay (KT) hoặc 
giao cho một số trưởng đơn vị ký thừa lệnh (TL) một số văn bản thuộc thẩm 
quyền của hiệu trưởng. Việc ký thay, ký thừa lệnh được thực hiện theo quy định 
cụ thể của hiệu trưởng. 

Điều 36. Công tác văn thư, lưu trữ 

1. Văn bản, tài liệu đến: 

Tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu, thư tín, điện tín, fax... (gọi chung là văn 
bản, tài liệu) của các nơi gửi đến trường đều phải được tập trung tại bộ phận Văn 
thư (thuộc phòng Hành chính – Quản trị) để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký và 
chuyển đến các địa chỉ theo quy định. 

Nhân viên văn thư có trách nhiệm vào sổ theo dõi, báo cáo với trưởng 
phòng Hành chính – Quản trị để trình hiệu trưởng xin ý kiến giải quyết qua hòm 
thư công vụ. Sau khi có ý kiến của hiệu trưởng, trưởng phòng Hành chính – 
Quản trị chỉ đạo nhân viên văn thư chuyển văn bản đến các địa chỉ liên quan; 
phân công người theo dõi, đôn đốc các đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ 
được hiệu trưởng giao. 

2. Văn bản, tài liệu đi: 



 
 

Tất cả văn bản, tài liệu do trường phát hành (gọi chung là văn bản đi) đều phải 
qua bộ phận Văn thư trường để thực hiện các thủ tục hành chính: kiểm tra, ghi số, 
vào sổ, đóng dấu, chuyển phát và lưu theo quy định của Nhà nước và của Trường. 

3. Lưu trữ văn bản: 

Các văn bản, tài liệu gửi đến: Căn cứ ý kiến chỉ đạo của hiệu trưởng, phòng 
Hành chính – Quản trị có trách nhiệm sao, lưu trữ, phân phối và quản lý theo 
quy định của Nhà nước và của Trường; 

Các văn bản, tài liệu gửi đi: Tất cả các văn bản, tài liệu của trường gửi đi có 
đóng dấu, ghi số và ký hiệu văn bản đều phải lưu trữ một bản gốc tại phòng 
Hành chính – Quản trị và một bản gốc tại đơn vị chủ trì tham mưu, soạn thảo. 

Hàng năm, các phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm lập hồ sơ công việc 
để lưu trữ và trong quý I năm tiếp theo phải hoàn thành việc nộp kho lưu trữ của 
Trường theo quy định. Phòng Hành chính – Quản trị có trách nhiệm hướng dẫn, 
tổ chức, quản lý công tác lưu trữ theo quy định của Nhà nước và của Trường. 

Điều 37. Chế độ quản lý lao động 

1. Việc quản lý lao động của trường Đại học Hạ Long được thực hiện theo 
quy định của Luật Viên chức, Luật Cán bộ, công chức, Bộ luật lao động, Luật 
Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ Trường đại học, các nghị định, thông 
tư liên quan, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hạ Long và 
các quy định cụ thể của Trường. 

2. Công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Hạ Long 
được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương 
theo quy định của Nhà nước, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế 
hoạch công tác chung của đơn vị và của trường. 

Đầu mỗi năm, công chức, viên chức, người lao động phải đăng kí thời gian 
nghỉ phép trong năm để lãnh đạo đơn vị chủ động bố trí công việc phù hợp. Nếu 
công chức, viên chức, người lao động đã đăng kí lịch nghỉ phép nhưng do yêu 
cầu công việc, Trường không bố trí được thời gian cho công chức, viên chức, 
người lao động nghỉ phép thì hiệu trưởng quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho 
công chức, viên chức, người lao động chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số 
ngày nghỉ phép năm theo quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ. 

3. Trưởng phòng, khoa, trung tâm được quyền cho phép viên chức, lao 
động nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng không quá 3 ngày làm việc và phải báo cáo 
hiệu trưởng qua phòng Tổ chức – Cán bộ. 

Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ được quyền cho phép viên chức, lao động 
nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng không quá 5 ngày làm việc và phải báo cáo hiệu 
trưởng. 

Trường hợp viên chức, lao động nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng quá 5 ngày 
làm việc hoặc nghỉ không hưởng lương phải gửi đơn đến phòng Tổ chức – Cán 
bộ để trình hiệu trưởng xem xét, quyết định. 



 
 

4. Giảng viên được hiệu trưởng đồng ý cho tham gia giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ngoài trường phải bảo đảm 
hoàn thành nhiệm vụ được giao tại trường. 

5. Viên chức và người lao động được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của 
Luật viên chức và Bộ luật lao động. Hiệu trưởng ban hành Quy chế đào tạo, bồi 
dưỡng viên chức và người lao động làm việc tại trường Đại học Hạ Long. 

Điều 38. Mối quan hệ tổ chức trong hệ thống chính trị của nhà trường 

1. Đảng ủy Trường Đại học Hạ Long (sau đây gọi là Đảng uỷ) lãnh đạo nhà 
trường, định hướng phát triển nhà trường phù hợp với định hướng phát triển đất 
nước của Đảng; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Ban Chấp hành Công đoàn trường có mối quan hệ với Ban Giám hiệu 
trên cơ sở quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ Trường 
đại học và Điều lệ Công đoàn. 

Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tổ chức hội nghị 
cán bộ-công chức-viên chức-lao động hàng năm theo kế hoạch của Trường. 

3. Các đoàn thể, tổ chức: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
Cựu chiến binh, Hội Sinh viên, Chi hội Văn học – Nghệ thuật, Hội Chữ thập 
đỏ... hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ chức; có 
trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của 
Luật Giáo dục, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của các đoàn 
thể, tổ chức trong Trường. 

Các đoàn thể, tổ chức chịu sự quản lý chuyên môn và có trách nhiệm phối 
hợp với Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai các biện 
pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

Trong khuôn khổ pháp luật và điều kiện cho phép, Ban Giám hiệu có trách 
nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, tổ chức phát huy vai trò trong 
tham gia các hoạt động của nhà trường; hỗ trợ về tài chính cho một số hoạt động 
của các đoàn thể, tổ chức khi cần thiết. 

Điều 39. Quan hệ của trường với các cơ quan, tổ chức bên ngoài 

1. Trường Đại học Hạ Long chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ninh; chịu sự quản lí chuyên môn về giáo dục và đào tạo của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, phản ánh kịp thời với Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ của trường và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cấp; đề xuất quan điểm và biện pháp giải quyết, tổ chức thực hiện 
khi được giao. 



 
 

2. Trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đặt 
trụ sở trong việc đảm bảo trật tự, an ninh, bảo đảm môi trường học tập, cảnh 
quan, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường; tham gia và góp phần 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương. 

3. Quan hệ giữa hiệu trưởng với Hội đồng Trường được thực hiện theo quy 
định của Điều lệ Trường đại học. 

Để Hội đồng Trường thực hiện chức năng giám sát các hoạt động nhà 
trường, Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Hội đồng Trường về 
những vấn đề thuộc chức năng giám sát của Hội đồng Trường. Trong trường hợp 
ý kiến của hiệu trưởng và Hội đồng Trường không thống nhất, hiệu trưởng có 
trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét quyết định. 

 
Chương VII 

THANH TRA, KI ỂM TRA, 
KHEN TH ƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PH ẠM 

 

Điều 40. Thanh tra, kiểm tra 

1. Trường chịu sự thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất theo quyết 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng khác của Nhà nước 
về các mặt hoạt động của Trường.  

2. Hiệu trưởng tổ chức công tác tự kiểm tra và quyết định thanh tra toàn 
diện các hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo quy định về công tác thanh 
tra, kiểm tra của Nhà nước và của Trường.  

3. Hiệu  trưởng  tạo điều kiện cho các  tổ chức  thanh  tra  thuộc các  tổ 
chức chính trị - xã hội thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và 
đột xuất theo quy định của pháp luật và điều lệ của các tổ chức. 

Điều 41. Khen thưởng 

1. Hiệu  trưởng ban hành các văn bản quy định cụ thể hóa tiêu chuẩn các 
danh hiệu và quy trình xét thi đua trong Trường; chỉ đạo và kiểm tra việc thực 
hiện ở các đơn vị thuộc trường.  

2. Hiệu trưởng phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh phát động và tổ chức  thực hiện các phong trào thi đua 
trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động và người học. 

3. Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thành tích 
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác và học tập được hiệu trưởng xem 
xét, khen thưởng ở cấp Trường hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo các quy 
định của Nhà nước và của Tỉnh. 

Điều 42. Xử lý vi phạm 



 
 

Hiệu trưởng quyết định và thi hành kỷ luật cán bộ, giảng viên, lao động 
hợp đồng thuộc diện do hiệu trưởng quản lý và người học của Trường theo quy 
định của pháp luật hiện hành và quy định của Trường. 

 
Chương VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 43. Điều khoản thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. 

Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, đại diện các tổ chức đoàn thể trực 
thuộc; công chức, viên chức, người lao động và người học của Trường có trách 
nhiệm thi hành Quy chế này. 

Các phòng, khoa, trung tâm trong trường căn cứ theo những quy định trong 
quy chế, cụ thể hóa thành công việc cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân phù hợp với 
tình hình và đặc điểm của đơn vị mình. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh hoặc vướng mắc, chưa 
phù hợp đề nghị các đơn vị trực thuộc, tổ chức đoàn thể kịp thời phản ánh về 
Phòng Tổ chức - Cán bộ để báo cáo hiệu trưởng xem xét, điều chỉnh./. 
 
 HIỆU TRƯỞNG 
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