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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 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 23/01/2018 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;  

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-HCQG ngày 22/3/2021 của Giám đốc Học 

viện Hành chính Quốc gia ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia; 

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

734/QĐ-HCQG ngày 22/3/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học 

viện Hành chính Quốc gia. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học  hành 

chính, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc,  trực thuộc Học 

viện Hành chính Quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Học viện; 

- Các Phó Giám đốc Học viện; 

- Đăng website Học viện; 

- Lưu: VT, VNC. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Xuân Hoan 
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