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BỘ NỘI VỤ  

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 

QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-HCQG Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

 của Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

 

Căn cứ Nghị định 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  

tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1.  h a Qu n    nhà nước về Kinh tế và Tài chính c ng  à  h a chuy n 

m n, thuộc Học viện Hành chính Quốc gia. 

2. Khoa Qu n    nhà nước về Kinh tế và Tài chính c ng có chức năng  

đà  tạ , bồi dưỡng, nghi n cứu  h a học và tư vấn tr ng  ĩnh vực qu n     

nhà nước về kinh tế và tài chính c ng. 

Khoa Qu n    nhà nước về Kinh tế và Tài chính c ng có t n gia  dịch 

quốc tế bằng tiếng Anh  à Facu ty  f State Management  n Ec n mic Affairs 

and Public Finance. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

 h a Qu n    nhà nước về Kinh tế và Tài chính c ng  sau đ y gọi tắt  à 

 h a) có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

1. Tham mưu ch  Giám đốc Học viện về:  

a) Chiến  ược, kế hoạch phát triển của Khoa; nội dung, chương trình,  

giá  trình, tài  iệu đà  tạo, bồi dưỡng về kinh tế, tài chính c ng, tài chính -  

ng n hàng, qu n     inh tế, qu n    nhà nước về kinh tế;  

b) Mở các mã ngành đà  tạo the  quy định của pháp  uật;  

c) X y dựng và trình  ãnh đạ  Học viện quyết định triển  hai các chương 

trình bồi dưỡng năng  ực,  iến thức và  ỹ năng thuộc  ĩnh vực chuy n m n của 



2 

 

 h a the  nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, d anh nghiệp 

và các đối tượng  hác. 

 2. Về bồi dưỡng năng  ực,  iến thức,  ỹ năng ch  cán bộ, c ng chức, 

vi n chức và các đối tượng  hác:   

a) Thực hiện bồi dưỡng các nội dung the   ĩnh vực chuy n m n được 

Giám đốc Học viện ph n c ng tr ng các chương trình, bồi dưỡng ch  cán bộ, 

c ng chức, vi n chức và các đối tượng  hác; 

b) Thực hiện bồi dưỡng năng  ực, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong 

 ĩnh vực kinh tế, tài chính c ng, tài chính - ng n hàng, qu n     inh tế, qu n    

nhà nước về kinh tế ch  cán bộ, c ng chức, vi n chức;  

c) Thực hiện bồi dưỡng  iến thức qu n    nhà nước thuộc  ĩnh vực chuy n 

m n của  h a ch  đại biểu Hội đồng nh n d n các cấp the  sự ph n c ng của 

Giám đốc Học viện;  

d) Thực hiện bồi dưỡng kỹ năng điều hành c ng tác qu n    nhà nước về 

kinh tế; qu n    tài chính, tài s n ch  cán bộ, c ng chức, vi n chức và các  

đối tượng  hác. 

đ) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng  ực,  iến thức và  ỹ năng 

về các  ĩnh vực thuộc chuy n m n của  h a và các chương trình bồi dưỡng 

 hác the  nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  hi được gia . 

3. Về đà  tạ  đại học, sau đại học: 

a) Thực hiện gi ng dạy các học phần tr ng các chương trình đà  tạ  các 

chuy n ngành của Học viện the  ph n c ng của Giám đốc Học viện; 

b) Thực hiện  i n  ết đà  tạ  đại học, sau đại học tr ng các  ĩnh vực phù 

hợp với chuy n m n của  h a the  quy định của Học viện; 

c) Tổ chức sinh h ạt  h a học ch  nghi n cứu sinh và đề  uất các nhà 

khoa học tham gia gi ng dạy, hướng d n, các tiểu ban, các Hội đồng đánh giá 

 uận văn,  uận án the  Quy chế đà  tạ  sau đại học của Học viện; 

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng qu n    người học the  quy định 

của Học viện; 

đ) Thực hiện các h ạt động đà  tạ   hác the  quy định của Học viện. 

4. Về nghi n cứu  h a học: 

a) Nghi n cứu  h a học về các  ĩnh vực chuy n m n của  h a phục vụ 

ch  c ng tác đà  tạ , bồi dưỡng; 

 b) Thực hiện nghi n cứu cung cấp  uận cứ phục vụ cho việc h àn thiện 

qu n    nhà nước về kinh tế, tài chính c ng, tài chính - ng n hàng, qu n     inh 

tế; 

c) Chủ trì, tham gia   y dựng các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghi n 

cứu thuộc  ĩnh vực chuy n m n của  h a  hi được cấp có thẩm quyền gia  và 

the  nhu cầu  ã hội; 
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d) Tham gia nghi n cứu điều tra,  h   sát, đánh giá nhu cầu chất  ượng 

bồi dưỡng cán bộ, c ng chức, vi n chức phục vụ nhiệm vụ của Học viện the  sự 

ph n c ng của Giám đốc Học viện; 

đ) Giúp Giám đốc Học viện qu n    h ạt động  h a học của  h a the  

quy chế, quy định của Học viện. 

5. Tham gia   y dựng chiến  ược, chương trình,  ế h ạch, quy chế của 

Học viện, các dự th   văn b n  hác  hi được Giám đốc Học viện gia . 

6. Chủ trì và tham gia bi n s ạn các chương trình, giá  trình, tài  iệu phục 

vụ nhiệm vụ đà  tạ , bồi dưỡng the  sự ph n c ng của Giám đốc Học viện. 

7. Xuất b n và phát hành nội san; chủ trì, bi n s ạn ấn phẩm  h a học 

phục vụ ch  h ạt động đà  tạ , bồi dưỡng, nghi n cứu  h a học the  quy định 

của pháp  uật và của Học viện. 

8. Thực hiện hợp tác quốc tế tr ng đà  tạ , bồi dưỡng, tra  đổi học thuật, 

nghi n cứu  h a học the  sự ph n c ng của Giám đốc Học viện. 

 . Giúp Giám đốc Học viện qu n    thống nhất các nội dung chuy n m n 

của  h a đối với các bộ phận  i n quan tại các Ph n viện the  quy định của  

Học viện.  

10. Thực hiện qu n    vi n chức, người  a  động, gi ng vi n thỉnh gi ng, 

cộng tác vi n  h a học của  h a và tài s n được gia  the  quy định của pháp 

 uật và của Học viện; Thực hiện chế độ bá  cá , thống   , qu n    và  ưu trữ hồ 

sơ của  h a the  quy định. 

11. Tư vấn, cung cấp dịch vụ c ng thuộc  ĩnh vực chuy n m n của  h a 

 hi được gia . 

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn  hác d  Giám đốc Học viện gia .  

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Bộ m n Nguy n     inh tế. 

2. Bộ m n L   uận chung qu n    nhà nước về kinh tế. 

3. Bộ m n Qu n    nhà nước tr n các  ĩnh vực kinh tế. 

4. Bộ m n Chính sách tài chính quốc gia. 

5. Bộ m n Qu n    Ng n sách nhà nước. 

6. Bộ m n  ế t án,  iểm t án c ng. 

Điều 4. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn và giảng viên 

1. Lãnh đạ   h a gồm Trưởng kh a và các Phó Trưởng khoa.  

2. Trưởng  h a d  Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách 

nhiệm trước pháp  uật và Giám đốc Học viện về t àn bộ h ạt động của  h a. 

Phó Trưởng  h a  à người giúp việc ch  Trưởng  h a, thực hiện một số 

 ĩnh vực c ng tác the  sự ph n c ng của Trưởng  h a, chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Học viện và Trưởng  h a về nhiệm vụ được ph n c ng. 

3. Trưởng kh a phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ trình Giám đốc 

Học viện ban hành Quy chế  àm việc của  h a. 
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4. Lãnh đạ  Bộ m n gồm Trưởng bộ m n và các Phó Trưởng bộ m n. 

Trưởng bộ m n chịu trách nhiệm trước Trưởng  h a về h ạt động của Bộ m n. 

Phó Trưởng bộ m n chịu trách nhiệm trước Trưởng  h a và Trưởng bộ m n về 

 ĩnh vực c ng tác được ph n c ng. 

5. Gi ng vi n của  h a thực hiện các nhiệm vụ the  sự ph n c ng của 

Trưởng  h a, Trưởng bộ m n và tu n thủ Quy chế  àm việc của gi ng vi n. 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu  ực thi hành  ể từ ngày   . 

2. Bãi bỏ các quy định trước đ y trái với Quyết định này. 

3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng  h a Qu n    

nhà nước về  inh tế và Tài chính c ng, Thủ trưởng các đơn vị  i n quan và  

c ng chức, vi n chức, người  a  động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ  để b/c); 

- Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ  để b/c); 

- Giám đốc Học viện; 

- Các Phó Giám đốc Học viện  để biết); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện  để t/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Xuân Hoan 

 

   


