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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc quản lý, chế độ trách
nhiệm, trình tự, thủ tục giải quyết công việc, quan hệ công tác trong hoạt động mở lớp
bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.
2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, viên chức, lao động hợp đồng của Viện
Nghiên cứu Khoa học hành chính; giảng viên, học viên và các tổ chức, cá nhân có
quan hệ công tác trực tiếp với Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính về hoạt động
bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động mở lớp theo nhu cầu xã hội
1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, quy định của Học viện Hành
chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Học viện) và quy định của Viện Nghiên cứu
Khoa học hành chính (sau đây gọi tắt là Viện) về công tác quản lý đào tạo bồi
dưỡng theo nhu cầu xã hội.
2. Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý tài chính hiện hành; có dự toán
và quyết toán được phê duyệt trước khi thực hiện. Dự toán và quyết toán được lập
và phê duyệt tuân thủ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện và Quy chế Chi
tiêu nội bộ của Viện.
3. Đối với các lớp bồi dưỡng theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được
cấp có thẩm quyền ban hành, Giám đốc Học viện cấp Chứng chỉ theo quy định. Các
lớp bồi dưỡng khác, Viện trưởng cấp Chứng nhận (nếu có yêu cầu).
4. Các đơn vị, viên chức, người lao động của Viện chịu trách nhiệm trước Viện
trưởng và trước pháp luật về chất lượng tham mưu và thời hạn của công việc được giao.
Điều 3. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
1. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội bao gồm các khóa bồi
dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề hoặc đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình đào tạo,
bồi dưỡng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành.
2. Tổ chức giảng dạy - học tập trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến;
3. Thời gian học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính.

Điều 4. Quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội
1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội có nguồn từ ngân sách nhà
nước hoặc học viên tự đóng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
2. Mức thu học phí từ hoạt động mở lớp theo nhu cầu xã hội phải đảm bảo yêu
cầu hiệu quả kinh tế, cạnh tranh thị trường và phù hợp với mức học phí kèm điều
kiện liên quan đến mức học phí này theo quy định của Giám đốc Học viện.
3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ hoạt động mở lớp theo
nhu cầu xã hội phải tuân thủ Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện, các quy định
quản lý tài chính có liên quan và quy định của Viện (nếu có).
4. Tất cả các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội phải có dự toán, quyết toán
được lập theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện và chế độ giảng viên theo quy
định, được Viện trưởng phê duyệt theo thẩm quyền trước khi thực hiện.
5. Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm tra,
trình phê duyệt Dự toán, quyết toán và thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán, hợp đồng
liên quan đến các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội theo quy định. Trường hợp nội
dung chi không có hoặc không phù hợp với mức chi quy định trong Quy chế Chi
tiêu nội bộ Học viện hoặc Quy chế Chi tiêu nội bộ của Viện, Phòng Hành chính và
Kế toán, tài vụ đề xuất trình Viện trưởng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Chương II
QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Điều 5. Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng
1. Đối với các lớp bồi dưỡng do Giám đốc Học viện cấp Chứng chỉ, thực
hiện đúng chương trình, tài liệu đã được cấp có thẩm quyền ban hành;
2. Đối với các chương trình bồi dưỡng kỹ năng theo chuyên đề hoặc theo yêu
cầu của đối tác, Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn Hành chính tham mưu trình
Viện trưởng xem xét quyết định về chương trình, tài liệu để thực hiện.
3. Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính thống nhất quản lý, biên soạn
chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Điều 6. Lập, quản lý lịch giảng và học tập
1. Tất cả các lớp bồi dưỡng phải có lịch giảng và học tập được Viện trưởng ký
duyệt trước ngày khai giảng ít nhất 03 ngày làm việc.
2. Lịch giảng và học tập có các nội dung chủ yếu như: số phát hành, tiêu đề,
chương trình học, thời gian học, tên chuyên đề, giảng viên và ghi chú sau:
a) Thời gian học, địa điểm học;
b) Trường hợp cần thiết điều chỉnh giảng viên, chuyên đề cho phù hợp;
c) Địa chỉ liên hệ: Chủ nhiệm lớp (tên và điện thoại cá nhân, hộp thư điện tử
của Viện), đối tác mở lớp (tên chuyên viên được giao phối hợp quản lý lớp, điện
thoại cá nhân, hộp thư điện tử);
d) Lưu tại Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính và Phòng Hành
chính và Kế toán, tài vụ.
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3. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính thực hiện:
a) Căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý giảng viên lập lịch giảng và học tập, dự thảo
công văn xin ý kiến Thủ trưởng các Khoa chuyên môn nếu cần thiết; đề xuất Viện
trưởng xem xét, phê duyệt.
b) Quản lý, giám sát việc thực hiện lịch giảng và học tập đã được phê duyệt,
đảm bảo tuân thủ theo quy định của Học viện và Quy chế này.
Trường hợp cần thiết có phát sinh vướng mắc trong việc bố trí hoặc thay đổi
giảng viên kịp thời đề xuất điều chỉnh, trình Viện trưởng xem xét quyết định hoặc
báo cáo đề xuất với Giám đốc Học viện xem xét, quyết định;
Điều 7. Giảng viên
1. Nguyên tắc chung
a) Giảng viên tham gia giảng các lớp bồi dưỡng đáp ứng điều kiện về tiêu
chuẩn giảng viên theo quy định của Học viện. Trường hợp đặc thù cụ thể theo yêu
cầu của các chương trình ngắn ngày (không có trong quy định của Học viện), Viện
trưởng quyết định việc lựa chọn giảng viên trên cơ sở chuyên môn của Khoa, của
giảng viên;
b) Bố trí giảng viên của Học viện giảng đối với các lớp bồi dưỡng theo nhu
cầu xã hội theo quy định của Học viện. Trường hợp không có giảng viên, căn cứ kế
hoạch mở lớp và khả năng cân đối kinh phí từng lớp, Phòng Đào tạo bồi dưỡng và
Tư vấn hành chính báo cáo đề xuất Viện trưởng mời, ký hợp đồng với các giảng
viên bên ngoài Học viện phù hợp theo quy định.
Trường hợp đối tác phối hợp mở lớp có yêu cầu đặc biệt, Viện sẽ báo cáo
Giám đốc để quyết định bố trí giảng viên cụ thể.
2. Quyền lợi và trách nhiệm của giảng viên
a) Quyền lợi của giảng viên:
- Giảng viên của Học viện được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy
định của Học viện và được hưởng thù lao giảng, phụ cấp công tác, khoán đi lại,
khoán tiền ăn, nghỉ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện và Quy chế Chi tiêu
nội bộ của Viện;
- Giảng viên bên ngoài Học viện được hưởng thù lao giảng bài, các chế độ,
chính sách khác theo quy định của Học viện và theo hợp đồng đã ký với Viện.
b) Trách nhiệm của giảng viên:
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giảng theo quy định hiện hành của Học viện,
lịch giảng và học tập đã được duyệt và theo hợp đồng đã ký kết với Viện.
- Phối hợp có hiệu quả với Viện trong quá trình giảng dạy ở lớp, đảm bảo thực
hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định;
- Hỗ trợ Viện trong việc nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
3. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính
a) Thẩm tra, đề xuất về điều kiện, tiêu chuẩn của giảng viên theo quy định;
b) Báo cáo đề xuất điều chỉnh giảng viên khi có thay đổi so với lịch giảng và
học tập đã được phê duyệt;
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c) Báo cáo đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên khi có phản hồi
của Chuyên viên quản lý lớp, học viên, đối tác mở lớp hoặc kết quả đánh giá khảo
sát lớp học.
Điều 8. Quản lý học viên
1. Học viên là cán bộ, công chức, viên chức hoặc các đối tượng khác đủ điều
kiện theo quy định có nhu cầu học các khoá đào tạo, bồi dưỡng do Viện tổ chức.
2. Trách nhiệm của học viên
a) Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế học tập hiện hành của Học viện và lịch
giảng và học tập đã được duyệt;
b) Cung cấp hồ sơ và đầy đủ thông tin được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều
10 Quy chế này;
c) Tham gia học tập đầy đủ, có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận đạt
yêu cầu theo quy định;
d) Nộp đầy đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo qui định.
3. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính:
a) Thẩm tra điều kiện, tiêu chuẩn của học viên theo quy định hiện hành, lập
danh sách học viên đầu vào đủ điều kiện, trình Viện trưởng duyệt;
b) Quản lý quá trình học tập, đánh giá đủ điều kiện kiểm tra, cấp chứng chỉ
hoặc chứng nhận và đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định.
c) Trình, duyệt báo cáo kết quả học tập của lớp theo quy định.
Điều 9. Chuyên viên quản lý lớp
Chuyên viên quản lý lớp là viên chức, người lao động có đủ tiêu chuẩn theo
quy định được Viện trưởng phân công quản lý, theo dõi, thực hiện công tác chuyên
môn của một khóa bồi dưỡng. Căn cứ vào các nhiệm vụ cụ thể được giao, Chuyên
viên quản lý lớp bao gồm: Chuyên viên thực hiện hoạt động mở lớp (gọi là Chuyên
viên mở lớp); Chuyên viên thực hiện hoạt động quản lý lớp (gọi là Chủ nhiệm lớp);
Chuyên viên thực hiện hoạt động chuẩn bị hồ sơ lớp (gọi là Chuyên viên chuyên
trách).
1. Chuyên viên mở lớp là các cá nhân trực tiếp đưa hợp đồng mở lớp bồi
dưỡng theo nhu cầu xã hội về cho Viện và hợp đồng này được thực hiện có hiệu
quả kinh tế, đáp ứng các yêu cầu quy định. Mức thù lao cụ thể được hưởng theo
Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện và của Quy chế Chi tiêu nội bộ của Viện tùy
thuộc vào tính chất công việc và hiệu quả kinh tế mang lại. Nhiệm vụ của chuyên
viên mở lớp:
a) Đối với chuyên viên mở lớp thuộc Viện quản lý: tham mưu, đề xuất, thực
hiện các công việc liên quan đến hoạt động mở lớp như: giao dịch; phối hợp với
chuyên viên chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hồ sơ thầu;
thương thảo ký Hợp đồng; lập dự toán kèm Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu, thanh
lý hợp đồng và hồ sơ tạm ứng, quyết toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học
viện và Quy chế này.
b) Đối với chuyên viên mở lớp không thuộc Viện quản lý thì ký hợp đồng với
Viện và chấp hành nộp đầy đủ thuế thu nhập theo quy định hiện hành.
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Trong trường hợp này, các nhiệm vụ được quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều
này do Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính thực hiện theo Quy chế.
2. Chủ nhiệm lớp là viên chức, người lao động của Viện được Viện trưởng
giao thực hiện hoạt động quản lý lớp theo quy định với nhiệm vụ cụ thể:
a) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và thực hiện các công việc có
liên quan đến tổ chức khai giảng, bế giảng lớp bồi dưỡng; Cung cấp kịp thời lịch
giảng và học tập đã được phê duyệt cho các giảng viên, đối tác mở lớp và lớp trưởng;
phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên với các đơn vị, cá nhân liên quan; Triển khai
tổ chức học tập lớp bồi dưỡng được phân công theo lịch giảng và học tập đã được
Viện trưởng phê duyệt.
b) Lập danh sách học viên với đầy đủ thông tin được quy định tại Điểm b,
Khoản 1, Điều 10 của Quy chế này gửi về Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành
chính trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng;
c) Phối hợp với Chuyên viên mở lớp hoặc đối tác mở lớp bố trí cơ sở vật chất
cho học tập, đón tiếp giảng viên, khai giảng, bế giảng, cấp tài liệu và hướng dẫn, đôn
đốc, giám sát học viên thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của lớp học và quy định của
Học viện; Điểm danh học viên theo quy định hiện hành;
d) Quản lý sổ đầu bài và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến lớp học theo quy định;
đ) Đề xuất giải quyết cho học viên nghỉ học hoặc học bù theo quy định;
e) Lập, đề xuất kế hoạch đi thực tế nếu có kinh phí, trình Viện trưởng xem xét,
phê duyệt trước 05 ngày làm việc so với ngày dự kiến thực hiện;
g) Thực hiện thủ tục chuẩn bị tổ chức thi/ kiểm tra: trình Viên trưởng duyệt kế
hoạch kèm danh sách học viên đủ điều kiện dự thi/kiểm tra; giấy đề nghị cấp đề
thi/kiểm tra; tổ chức thi/kiểm tra; thu bài; bàn giao bài thi/kiểm tra, bài tiểu luận và hồ
sơ kèm theo về Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính; nhận điểm thi/kiểm
tra từ Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính và công bố điểm thi/kiểm tra
cho học viên theo quy định;
h) Lấy ý kiến phản hồi của đơn vị đối tác và học viên về chương trình, tài liệu,
chất lượng giảng dạy khi có yêu cầu của Viện;
i) Dự thảo báo cáo tổng kết lớp học, trong đó đề xuất danh sách học viên đủ điều
kiện để cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận và danh sách khen thưởng;
k) Hoàn thành lập danh mục hồ sơ, tài liệu lớp học theo quy định trong vòng 05
ngày làm việc kể từ ngày bế giảng gửi về Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành
chính quản lý, lưu trữ. Riêng hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán, phối hợp với Chuyên
viên mở lớp thực hiện theo yêu cầu của Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ để
thanh, quyết toán và quản lý, lưu trữ theo quy định;
l) Lập kế hoạch đi công tác của giảng viên, lãnh đạo, cán bộ Viện theo lịch giảng
và học tập đã được duyệt, trình Viện trưởng duyệt trước khi thực hiện, đảm bảo yêu
cầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế;
m) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo kết quả học tập khóa;
n) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về hoạt động của lớp; phối hợp với
Chuyên viên mở lớp lập, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán theo quy định;
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o) Cập nhật, cung cấp kịp thời Danh sách kèm thông tin chính xác của học viên
quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Quy chế này để cập nhật vào cơ sở dữ liệu
giảng viên và học viên;
p) Bồi hoàn kinh phí phôi Chứng chỉ hoặc Chứng nhận hoặc Giấy khen kèm chi
phí in ấn liên quan do cập nhật thông tin học viên không chính xác;
q) Tạm ứng, hoàn ứng, thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến công
tác triển khai tổ chức lớp; phối hợp với Chuyên viên mở lớp, Chuyên viên chuyên
trách trong việc lập và trình duyệt dự toán, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý
hợp đồng và các hồ sơ tài liệu có liên quan;
s) Nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định.
3. Chuyên viên chuyên trách là chuyên viên, người lao động của Phòng Đào
tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính hoặc các đơn vị khác thuộc Viện được Viện
trưởng giao chủ trì, phối hợp với Chuyên viên mở lớp, Chủ nhiệm lớp thực hiện
việc chuẩn bị hồ sơ lớp, cụ thể:
a) Dự thảo văn bản chiêu sinh, kế hoạch mở lớp trình Viện trưởng hoặc Giám
đốc Học viện phê duyệt;
b) Chiêu sinh hoặc tiếp nhận, phúc đáp văn bản đề nghị mở lớp (nếu có);
c) Tiếp nhận hồ sơ học viên; Thẩm tra, lập danh sách học viên đủ điều kiện
tham gia khóa bồi dưỡng trình Viện trưởng phê duyệt theo quy định;
d) Phối hợp với Chuyên viên mở lớp, Chủ nhiệm lớp dự thảo, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mở lớp bao gồm: tờ trình, Quyết định tổ chức lớp
(kèm theo danh sách học viên); Lịch giảng dạy và học tập; Dự toán; Hợp đồng;
Quyết định cử Chủ nhiệm lớp; Quyết định cử Ban cán sự lớp;
đ) Nhận bài thi/kiểm tra, tiểu luận tình huống và hồ sơ liên quan từ Chủ nhiệm
lớp; rọc phách; giao giảng viên chấm; ráp phách; lên bảng điểm; tổng hợp kết quả
học tập, trình Viện trưởng phê duyệt; trả điểm cho Chủ nhiệm lớp;
e) Lưu giữ và bàn giao bài thi/ kiểm tra, tiểu luận tình huống và hồ sơ liên
quan về Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ quản lý, lưu trữ theo quy định.
4) Chuyên viên mở lớp, Chủ nhiệm lớp, Chuyên viên chuyên trách được hưởng
đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của Học viện và của Viện.
5. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính:
a) Báo cáo đề xuất Viện trưởng xem xét phê duyệt cử Chuyên viên mở lớp,
Chủ nhiệm lớp, Chuyên viên chuyên trách, Ban cán sự lớp;
b) Đôn đốc, giám sát việc quản lý lớp, thực hiện lịch giảng và học tập đã được
phê duyệt theo quy định của Học viện và Quy chế này.
c) Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan từ Chủ nhiệm lớp để tổ chức thực hiện hoặc
lưu trữ theo quy định.
Điều 10. Lập, quản lý cơ sở dữ liệu giảng viên, học viên
1. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn Hành chính lập, cập nhật kịp thời và
quản lý cơ sở dữ liệu giảng viên, học viên với các thông tin chủ yếu như sau:
a) Giảng viên của Học viện và các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý,
chuyên gia bên ngoài Học viện (có lý lịch khoa học kèm theo để lưu trữ): Họ tên,
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ngày, tháng, năm sinh; học hàm, học vị; chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại, hộp
thư điện tử; chuyên ngành đào tạo; chuyên đề giảng dạy; hồ sơ liên quan (nếu có);
b) Học viên của các lớp bồi dưỡng: Họ tên, ngày tháng, năm sinh; chức vụ, cơ
quan công tác, điện thoại, hộp thư điện tử; khóa học và thời gian học; tên chương
trình bồi dưỡng; kết quả học tập; hồ sơ liên quan đi kèm (nếu có).
Chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm cấp nhật, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin
về học viên khi chốt danh sách trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng
và cập nhật bổ sung thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bế giảng;
c) Danh sách, thông tin của giảng viên, học viên đưa vào cơ sở dữ liệu này
phải được Viện trưởng phê duyệt.
2. Cơ sở dữ liệu giảng viên, học viên là tài sản của Viện, được cập nhật
thường xuyên và quản lý đồng thời bằng phần mềm, đáp ứng yêu cầu quản lý và
bảo mật thông tin. Việc cung cấp các thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu này phải
được Viện trưởng cho phép bằng văn bản.
3. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất, Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn
hành chính báo cáo Viện trưởng tình hình quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu này.

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ, LƯU
TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO NHU CẦU XÃ HỘI
Điều 11. Lập, trình hồ sơ lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội
1. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính lập, trình Viện trưởng xem
xét, phê duyệt hồ sơ mở lớp theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này, cụ thể:
a) Chuyên viên mở lớp, Chủ nhiệm lớp phối hợp với Chuyên viên chuyên
trách lập, trình duyệt hồ sơ lớp bồi dưỡng theo quy định tại Quy chế này;
b) Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính gửi hồ sơ đến Phòng hành
chính và Kế toán, tài vụ thẩm tra về thể thức văn bản, số liệu tài chính và các chế
độ, chính sách liên quan đến tài chính; sau khi có kết quả thẩm tra, Phòng Đào tạo
bồi dưỡng và Tư vấn hành chính hoàn thiện hồ sơ, trình Viện trưởng.
Văn thư Viện là đầu mối tiếp nhận và bàn giao hồ sơ lớp bồi dưỡng đối với
các hồ sơ trình Viện trưởng hoặc trình Giám đốc Học viện duyệt.
2. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính quản lý tất cả các hồ sơ, tài
liệu bản gốc hoặc bản chính liên quan đến lớp. Bản gốc được sử dụng thanh, quyết
toán sẽ được lưu trong hồ sơ kế toán theo quy định trong trình tự, thủ tục lập, phê
duyệt hồ sơ mở lớp được quy định tại Điều 12 Quy chế này.
a) Chủ nhiệm lớp hoặc Chuyên viên mở lớp lập Danh mục hồ sơ, tài liệu của
từng bước theo trình tự, thủ tục lập, phê duyệt hồ sơ lớp bồi dưỡng được quy định
tại Điều 12; bàn giao cho Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính quản lý,
lưu trữ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt và giữ 01 bản
chụp phôtô hồ sơ, tài liệu để triển khai công việc;

7

b) Việc sử dụng hồ sơ, tài liệu bản gốc hoặc bản chính phải đúng thẩm quyền,
đúng mục đích trong trách nhiệm được giao và đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin.
3. Thời hạn giải quyết từng bước trong nội bộ Viện được quy định tại Điều 12
của Quy chế không quá 01 ngày làm việc kể từ khi đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối với các công việc có liên quan đến thời hạn, Phòng Đào tạo bồi dưỡng và
Tư vấn hành chính cần chủ động đôn đốc, lập hồ sơ, trình Viện trưởng xem xét, phê
duyệt tối thiểu 03 ngày làm việc trước thời hạn quy định. Trường hợp đặc biệt báo
cáo trực tiếp Viện trưởng xem xét, quyết định.
Điều 12. Trình tự, thủ tục và hồ sơ lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội
1. Bước 1 – Giao dịch, thương thảo với đối tác có nhu cầu mở lớp.
Căn cứ đề nghị của đối tác có nhu cầu mở lớp, dự thảo văn bản của Viện trả
lời đối tác với các nội dung thương thảo chủ yếu như: Tên chương trình bồi dưỡng,
thời gian học, dự kiến khai giảng, cơ sở vật chất, tài liệu, số lượng học viên tối
thiểu, cấp Chứng chỉ hoặc Chứng nhận, mức thu học phí kèm theo điều kiện về
mức thu học phí, đề nghị đối tác cung cấp danh sách học viên đủ thông tin và phối
hợp thực hiện các công việc khác (nếu có). Hồ sơ gồm có thành phần tài liệu sau:
a) Văn bản đề nghị phối hợp mở lớp của đơn vị có nhu cầu;
b) Văn bản trả lời của Viện đồng ý phối hợp mở lớp;
c) Trường hợp tuyển sinh trực tiếp đối với các lớp bồi dưỡng theo ngạch, chức
danh được thực hiện theo quy định của Học viện, trình Viện trưởng thành lập Hội
đồng thẩm tra điều kiện của học viên (nếu cần thiết) trước khi trình Giám đốc Học
viện quyết định tổ chức mở lớp gồm các tài liệu sau:
- Phiếu trình kèm theo Tờ trình thành lập Hội đồng thẩm tra điều kiện trình
Viện trưởng;
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm tra điều kiện;
- Danh sách kèm theo hồ sơ của học viên (Phiếu đăng ký học, Văn bản cử đi
học của cơ quan hoặc đơn đề nghị tham gia học của học viên, có xác nhận của cơ
quan về đối tượng, tiêu chuẩn dự học, 02 ảnh 4x6).
2. Bước 2 – Quyết định tổ chức mở lớp gồm các tài liệu sau:
a) Phiếu trình kèm Tờ trình tổ chức lớp, trình Giám đốc Học viện duyệt đối
với lớp cấp Chứng chỉ hoặc Phiếu trình kèm Tờ trình, trình Viện trưởng duyệt đối
với lớp cấp giấy Chứng nhận.
b) Quyết định tổ chức mở lớp kèm theo danh sách học viên đủ điều kiện;
c) Dự toán mở lớp;
d) Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu của Bước 1 kèm hồ sơ, tài liệu quy định tại
Khoản 1 Điều này.
3. Bước 3 – Hồ sơ triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng gồm các tài liệu sau:
a) Phiểu trình kèm Tờ trình, trình Viện trưởng phê duyệt;
b) Hợp đồng bồi dưỡng với đối tác mở lớp;
c) Quyết định cử Chủ nhiệm lớp;
d) Quyết định cử Ban cán sự lớp (nếu có);
đ) Lịch giảng dạy và học tập;
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e) Kế hoạch khai giảng và bế giảng khóa học;
g) Hợp đồng ký với các giảng viên bên ngoài Học viện;
h) Hồ sơ tổ chức đi thực tế (nếu có) gồm: Phiếu trình, Kế hoạch chi tiết (có ý
kiến của Lớp trưởng, Chủ nhiệm lớp hoặc đơn vị phối hợp); Phiếu đi thực tế; Báo
cáo kết quả đi thực tế;
4. Bước 4 – Tổ chức kiểm tra gồm các tài liệu sau:
a) Tờ trình Viện trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức kiểm tra kèm danh sách
học viên đủ điều kiện dự kiểm tra, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, giám thị;
b) Giấy đề nghị cấp đề kiểm tra theo quy định;
c) Đề nghị thành lập Tổ giám sát kiểm tra và chấm bài theo quy định;
d) Hồ sơ tổ chức kiểm tra bao gồm: Biên bản tổ chức kiểm tra, Biên bản mở
đề kiểm tra, Danh sách ký nộp bài kiểm tra, Giấy xin phép hoãn kiểm tra (nếu có),
Bảng điểm bài kiểm tra, Bảng tổng hợp kết quả học tập.
5. Bước 5 - Tổng kết lớp học gồm các tài liệu sau:
a) Phiếu trình kèm Tờ trình báo cáo tình hình, kết quả học tập của khóa học,
trình Giám đốc Học viện duyệt cấp Chứng chỉ hoặc Phiếu trình kèm Tờ trình trình
Viện trưởng duyệt cấp Giấy Chứng nhận, khen thưởng học viên;
b) Quyết định cấp Chứng chỉ hoặc Chứng nhận kèm Danh sách học viên;
c) Quyết định cấp Giấy khen kèm danh sách học viên (nếu có);
d) Báo cáo tổng kết lớp học kèm theo bảng tổng hợp điểm, xếp loại học tập
học viên;
đ) Quyết định bảo lưu kết quả học tập (nếu có);
e) Biên bản bình bầu khen thưởng (nếu có) do Chủ nhiệm lớp lập, có ý kiến
lớp trưởng, Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính, đối tác mở lớp nếu có;
g) Giấy đề nghị cấp phôi Chứng chỉ hoặc Chứng nhận;
h) Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
i) Sổ cấp chứng chỉ có chữ ký của học viên hoặc đơn vị phối hợp; Chứng chỉ
còn tồn đọng sau khi phát cho học viên (nếu có);
6. Bước 6 – Hồ sơ thanh, quyết toán lớp học gồm các tài liệu sau:
a) Phiếu trình kèm Tờ trình của Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành
chính, trình Viện trưởng phê duyệt;
b) Danh mục bàn giao hồ sơ, tài liệu quyết toán;
c) Quyết toán;
d) Dự toán mở lớp đã được duyệt;
đ) Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với đối tác mở lớp;
e) Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các giảng viên
bao gồm cả giảng viên chấm bài; Lịch giảng dạy- học tập; Sổ lên lớp;
g) Quyết định mở lớp kèm theo Tờ trình đề nghị phê duyệt Quyết định này,
Quyết định cử Chủ nhiệm lớp; Quyết định cấp Chứng chỉ hoặc cấp Chứng nhận
kèm danh sách học viên; Quyết định khen thưởng (nếu có);
h) Báo cáo tổng kết lớp học;
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i) Hồ sơ tổ chức đi nghiên cứu thực tế (nếu có);
k) Hồ sơ, tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Phòng Hành chính và Kế
toán, tài vụ (nếu có);
7. Bước 7 – Quản lý, lưu trữ hồ sơ lớp bồi dưỡng.
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày bế giảng, Chủ nhiệm lớp lập Danh
mục, tập hợp hồ sơ lớp bồi dưỡng từ bước 1 đến bước 6 kèm tài liệu liên quan
(không bao gồm hồ sơ, chứng từ nộp cho Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ để
thực hiện thanh, quyết toán) và bàn giao về Văn thư của Phòng Đào tạo bồi dưỡng
và Tư vấn hành chính quản lý trong năm kế hoạch trước khi gửi về Phòng Hành
chính và Kế toán, tài vụ để lưu trữ theo quy định khi hết năm. Hồ sơ gồm các tài
liệu sau:
a) Biên bản bàn giao tổng thể Danh mục hồ sơ, tài liệu lớp học (Bên giao: Chủ
nhiệm lớp; Bên nhận: Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính; Chứng
kiến: Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ);
b) Trường hợp các tài liệu thanh quyết toán theo quy định đã nộp về Phòng
Hành chính và Kế toán, tài vụ thì có biên bản bàn giao kèm theo.
Điều 13. Quản lý, lưu trữ hồ sơ lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội
1. Tất cả hồ sơ lớp bồi dưỡng từ khâu lập hồ sơ mở lớp đến quyết toán phải
được lập Danh mục hồ sơ, tài liệu và được quản lý, lưu trữ theo đúng quy định hiện
hành của Nhà nước, của Học viện, của Viện.
2. Khai thác, sử dụng hồ sơ lớp bồi dưỡng phải được Viện trưởng cho phép;
3. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính quản lý hồ sơ lớp bồi
dưỡng theo nhu cầu xã hội theo đúng quy định của Nhà nước, của Học viện và của
Viện trong năm kế hoạch.
Đôn đốc, giám sát yêu cầu các Chuyên viên mở lớp, Chủ nhiệm lớp, Chuyên
viên chuyên trách giao nộp hồ sơ lớp bồi dưỡng tại Điều 12 Quy chế này trong thời
gian 05 ngày làm việc kể từ ngày bế giảng.
Riêng đối với hồ sơ tạm ứng, quyết toán phải hoàn thành trong thời hạn 20
ngày làm việc kể từ ngày bế giảng, đủ hồ sơ hợp lệ và gửi về Phòng Hành chính và
Kế toán, tài vụ để được hướng dẫn, thanh quyết toán trong niên độ tài chính và
quản lý, lưu trữ theo quy định. Chuyên viên mở lớp, Chủ nhiệm lớp, Chuyên viên
chuyên trách được giao nhiệm vụ chấp hành, thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu theo
quy định.
3. Trong tháng 01 năm tiếp theo, Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành
chính chịu trách nhiệm hoàn thành bàn giao toàn bộ hồ sơ lớp bồi dưỡng về Phòng
Hành chính và Kế toán, tài vụ để quản lý, lưu trữ theo quy định hiện hành.

Chương IV
LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG,
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THỐNG KÊ VÀ KHEN THƯỞNG
Điều 14. Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và tổng hợp các lịch giảng và
học tập đã được phê duyệt
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1. Hoạt động mở lớp đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội được lập kế hoạch
theo năm tài chính (trước ngày 15 tháng 6 hàng năm), trình Viện trưởng phê duyệt.
2. Tổng hợp các lịch giảng và học tập đã được phê duyệt định kỳ tuần, tháng,
quý với các nội dung chủ yếu: tên lớp, địa điểm, thời gian học, ngày khai giảng,
ngày kiểm tra, ngày đi thực tế nếu có, ngày bế giảng.
Gửi Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ lịch khai giảng, bế giảng để tổng
hợp vào lịch công tác tuần của Viện với các thông tin: tên lớp, địa điểm, ngày khai
giảng, ngày bế giảng, tên chuyên viên chuẩn bị nội dung liên quan.
3. Giao Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính thực hiện các nội
dung trên, trình Viện trưởng xem xét, phê duyệt.
Điều 15. Chế độ báo cáo, thống kê
Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính lập báo cáo, thống kê định kỳ
tháng (trước ngày 20 hàng tháng), quý (trước ngày 15 tháng cuối cùng của quý),
năm (trước ngày 10 tháng 12 hàng năm) hoặc báo cáo đột xuất bằng văn bản về
hoạt động mở lớp theo nhu cầu xã hội, trong đó có nội dung kiến nghị, đề xuất nếu
có; gửi về Phòng Hành chính và Kế toán, Tài vụ tổng hợp, báo cáo Viện trưởng.
Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật
1. Khen thưởng: các đơn vị, cá nhân thực hiện Quy chế này có hiệu quả, được
kịp thời khen thưởng theo quy định của Học viện và của Viện.
Giao Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính chủ trì, cùng Phòng
Hành chính và Kế toán, tài vụ, Tổ Công đoàn căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch
phát triển nguồn thu, mở lớp theo nhu cầu xã hội hàng quý, năm đã đăng ký của các
đơn vị, cá nhân, báo cáo đề xuất mức hỗ trợ khen thưởng thêm của Viện, trình Viện
trưởng xem xét, quyết định.
2. Xử lý vi phạm
a) Các hành vi bị cấm
- Vi phạm một trong những quy định của Quy chế này;
- Có hành vi gây phiền hà hoặc làm mất uy tín của Học viện và Viện;
- Yêu cầu học viên nộp thêm tiền dưới bất kỳ hình thức nào ngoài mức phí thu
của Học viện và của Viện đã công bố;
- Báo cáo không đầy đủ, kịp thời, trung thực về tình trạng học viên, lớp học;
- Tự ý giao dịch về tài chính không đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
- Nội dung trình kèm theo hồ sơ, tài liệu không đáp ứng ứng yêu cầu quy định
về thể thức, nội dung, phải trình duyệt từ lần thứ 2 trở lên.
b) Các đơn vị, cá nhân vi phạm một trong những nội dung được nêu ở Điểm a
Khoản 2 Điều này và được thống kê theo số lần từ lần thứ 2 trở lên trong năm sẽ
không được đánh giá phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ lần thứ 4
trở lên trong năm sẽ không được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm
vụ; từ lần thứ 6 trong năm trở lên sẽ không được đánh giá phân loại ở mức hoàn
thành nhiệm vụ. Trong trường hợp đặc biệt do yếu tố khách quan, bất khả kháng,
Viện trưởng sẽ xem xét, quyết định cụ thể về việc này.
Giao Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ chủ trì, cùng Phòng Đào tạo bồi
dưỡng và Tư vấn hành chính báo cáo đề xuất cụ thể, trình Viện trưởng quyết định.
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Điều 17. Phân chia thu nhập tăng thêm và chế độ phúc lợi từ hoạt động
mở lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội
1. Thu nhập tăng thêm và chế độ phúc lợi từ hoạt động mở lớp bồi dưỡng theo
nhu cầu xã hội của Viện được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện
và của Viện, đảm bảo yêu cầu cải thiện thu nhập, đời sống của viên chức, người lao
động của Viện.
2. Ngoài mức thu nhập tăng thêm, chế độ phúc lợi của Học viện theo quy
định, căn cứ kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch được giao, xác định mức thu
nhập tăng thêm của cán bộ Viện trên cơ sở tính theo hệ số vị trí việc làm và kết quả
đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm. Trong đó ưu
tiên cán bộ trực tiếp thực hiện hoạt động bồi dưỡng lớp theo nhu cầu xã hội, tạo
nguồn thu sự nghiệp cho Viện.
3. Giao Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ chủ trì, cùng Phòng Đào tạo bồi
dưỡng và Tư vấn hành chính phối hợp với Tổ Công đoàn đề xuất cụ thể mức thu
nhập tăng thêm và phúc lợi, trình Viện trưởng xem xét, quyết định theo quy định.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Công tác phối hợp với các đơn vị bên ngoài Viện
1. Viện quản lý thống nhất hoạt động giao dịch, phối hợp công việc với các
đối tác mở lớp, đơn vị bên ngoài Viện theo Quy chế làm việc của Học viện, Quy
chế làm việc của Viện và Quy chế này, đảm bảo yêu cầu phát ngôn thống nhất,
thực hiện nhất quán, hiệu quả theo đúng chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền được
giao, góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín của Viện và Học viện.
2. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính tổng hợp, đề xuất kế hoạch
làm việc với các đối tác, đơn vị bên ngoài Viện, trình Viện trưởng quyết định.
Điều 19. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính
1. Giúp Viện trưởng quản lý thống nhất các hoạt động mở lớp theo nhu cầu xã
hội của Viện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo Quyết định số
1218/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện và các quy định của Quy
chế này.
2. Giám sát, đôn đốc thực hiện các quy định tại Quy chế này.
3. Tham mưu, đề xuất việc cử Chủ nhiệm lớp, Chuyên viên chuyên trách.
4. Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát, xác nhận việc thực hiện khối lượng
công việc theo dự toán đã được phê duyệt.
5. Tiếp nhận, quản lý toàn bộ hồ sơ lớp bồi dưỡng đã bế giảng để quản lý, lưu
trữ theo quy định.
6. Lập kế hoạch giám sát, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của các
lớp bồi dưỡng, trình Viện trưởng quyết định.
7. Chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt cho viên chức, lao động hợp đồng của
đơn vị chấp hành, thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
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8. Quản lý văn bản đi – văn bản đến kèm hồ sơ, tài liệu liên quan của đơn vị
theo quy định quản lý văn thư, lưu trữ của Học viện và Quy chế này.
9. Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện chức năng,
nhiệm vụ được giao.
Điều 20. Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ
1. Hướng dẫn, kiểm tra thể thức văn bản của hồ sơ mở lớp trước khi trình
Viện trưởng phê duyệt và trước khi đóng dấu, phát hành văn bản; lưu bản gốc theo
quy định kèm bản phô tô các hồ sơ, tài liệu liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy
định về quản lý văn thư, lưu trữ và con dấu.
2. Hướng dẫn, thẩm tra các văn bản có số liệu tài chính, dự toán, quyết toán,
hợp đồng, chứng từ liên quan đến hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán hoạt động mở
lớp, trình Viện trưởng phê duyệt, đảm bảo đúng định mức, đơn giá, tuân thủ Quy
chế chi tiêu nội bộ của Học viện, Quy chế Chi tiêu nội bộ của Viện và Quy chế này.
3. Tiếp nhận, đôn dốc nộp lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến các lớp bồi
dưỡng theo quy định.
Điều 21. Điều khoản khác
1. Các Phòng, cá nhân liên quan thuộc Viện có trách nhiệm phối hợp, tạo điều
kiện để Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc,
phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến bằng văn bản
gửi về Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính để tổng hợp, báo cáo đề
xuất Viện trưởng xem xét, quyết định./.
VIỆN TRƯỞNG

Đặng Thành Lê
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