
THU TUNG CHINH PHU CQNG HOA xA  HQI CHU NGHIA VIT NAM 
1JIIc 1p - Tiy do - Hinh phtIc 

S& 07/2019/QD-TTg Ha N5i, ngày 15 tháng 02 nám 2019 

QUYET JJNH 
Quy djnh chfrc nàng, nhim vii, quyn hin và co' cãu  to chtc 

cüa Hçc vin Ngoii giao triyc thuc B Ngoi giao 

Can cz'Lut t chz'c ChInhphi ngày 19 tháng 6 nám 2015,' 

Can ct' Nghj djnh  so' 123/2016/ND-CP ngày 01 tháng 9 nám 2016 caa 
ChInh phi quy djnh chz'c näng, nhiçin vy, quyên hgn và cci câu tO chz,'c cia 

b3, cci quan ngang bç3,' 

Can ci' Nghj djnh s 26/2017/ND-GP ngày 14 tháng 3 näm 2017 caa 
ChInh pha quy djnh chi'c náng, nhiçm vy, quyên hgn và cci câu tO cht'c caa 

Bó Ngogi giao; 

Theo d nghj cza Bó tru'O'ng Bó Ngogi giao; 

Tha tró'ng Chinh phz ban hành Quyé't djnh quy djnh chü'c nãng, nhim 
vy, quyên hgn và cci câu tO chz'c cz1a HQC vin Ngogi giao try'c thuç5c 

Bó Ngogi giao. 

Diu 1.  VI  trI  Va  chtrc náng 

1. Hçc vin Ngoti giao là t chüc  sr  nghip cong 1p trirc thuc B Ngoti 
giao, thirc hin chirc näng nghiên c&i chiên 1u'çc  ye  quan h quOc tê và chInh 
sách dEi ngoi; dào tio dai  h9c, sau dti hcc và bôi duô'ng nghip vi dôi ngod. 

2. H9c vin Ngoi giao có tu cách pháp nhân, duçic sà diing con du có 
hInh QuOc huy, có tài khoàn riéng theo quy djnh cüa pháp 1ut, có trçt si tti 
thành phô Ha Ni, 

Diu 2. Nhim viii và quyn htn 

1. V nghiên ciru khoa h9c: 

a) T chirc nghiên ciru, tng hçp và dir báo chin lugc v tInh hInh th 
giói, khu virc và Biên DOng, quan h quôc  te,  các van dê chInh trj, an ninh, 
quOc phông, kinh tê, lut pháp, van hóa và chInh sách dôi ngoti cüa các quôc 
gia và vüng lãnh thô; tham muu cho B trueing B Ngoti giao trong vic xay 
dirng, hoch djnh và thirc hin chInh sách dOi ngoi cüa Nhà nuóc; 
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b) Nghiên ciru, xây dirng 1 1un quan h quc t cüa Vit Nam trén Co 
s& tng kt ljch sü ngoi giao Vit Nam và ljch sü, 1 1un quan h quôc té; 

c) T chüc nghiên cIru v k5 näng, nghip vi phiic vii cong tác dào tto, 
bi duô'ng và hot dng di ngoi; 

d) Hyp tác, trao di h9c thut vói các truô'ng dai hçc, h9c vin, vin, 
trung tam nghiên it và các tO chüc lien chInh phü, phi chInh phü trong và 
ngoài nithc phü hqp vói chüc näng và nhim vii duçc giao; 

d) Là co quan du mi trong vic t chüc và quàn 1 các hoit dng 
nghiên ciru khoa h9c và các hoat dng khoa h9c - cong ngh khác cüa 
B Ngoi giao. 

2. V dào tio, bM disô'ng: 

a) Dào tio ngun nhân hrc có trInh d dti h9c và sau dti h9c v quan h 
quc té, 1ut quôc tê, kinh té quôc té, truyên thông quOc tê, ngoi ngü và các 
chuyên ngành khác theo quy djnh cUa pháp 1ut; 

b) Dào tto, bèi duOng kin thüc v quan h quc t, chInh sách di ngoti, 
nghip vi ngoti giao, k5 näng cOng tác dOi ngoti, ngod ngü cho can b lãnh 
dto, quàn 1 cüa các b, ngành, dja phuo'ng; can b, cOng chüc, viên chüc 
trong ngành ngoi giao và can b lam cOng tác dOi ngoti cüa các b, ngành, 
dja phuung; tiên hành kiêm tra chuyên mOn nghip vii dôi ngoi, ngod ngU 
cüa các dOi tuçing lien quan theo quy djnh và tham quyên duçc giao; 

c) Lien kt dào to di hçc và sau di h9c, hqp tác dào to và bi duo'ng 
nghip vi ngoui giao, ngoti ngü vói các co s& dào tao, các vin nghiên cCru, 
các tO chüc trong nixic và nithc ngoài; 

d) T chüc thirc hin các quy trInh kim djnh cht luçing dào tio theo 
quy djnh cüa pháp lutt. 

3. Bien soan và xut bàn các n phrn, cOng trInh nghiên ct'ru khoa h9c, 
giáo trInh, tài lieu giâng dy ye dOi ngoi, ljch sü ngoi giao Vit Nam và th 
giói, quan h quOc te a các 11th wc lien quan. 

4. Tham gia thirc hin cOng tác tuyên truyên duO'ng li, chInh sách di 
ngoi cüa Nhà nithc. 

5. Quàn l cOng chüc, vien chüc, ngui lao dng, tài chInh V Co SO vt 
chat theo quy djnh cüa phàp lut và phân cp cüa B trithng B Ngoti giao. 

6. TO chüc thirc hin càc nhim viii ye câi càch hành chInh theo chuo'ng 
trInh, kê hoch và phan cap cüa B Ngoi giao. 

7. Thirc hin các thim vit, quyn hn khàc theo sir phan cOng hoc üy 
quyen cüa B trithng B Ngoi giao. 
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Diu 3. Cr cu t chtI'c 

1. Vin Nghiên ciru chiên 1uçc ngoti giao; 

2. Vin Biên Dông; 

3. Trung tam Dào tto, bM duô'ng can b di ngoti; 

4. Trung tam Thông tin, Ti.r 1iu; 

5. Van phông; 

6. Ban Dào tto; 

7. Phông Quân 1 khoa h9c; 

8. Khoa L 1un chInh tn; 

9. Khoa ChInh trj quc t và Ngoii giao; 

10. Khoa Kinh t quc t; 

11. Khoa Lut quôc t; 

12. Khoa Truyn thông và Van hóa di ngoi; 

13. Khoa Ting Anh; 

14. Khoa Ting Pháp; 

15. Khoa Ting Trung Quc. 

B trithng B Ngoti giao ban hành Quy ch t chtrc và hott dng cüa 
H9c vin Ngoti giao; quy djnh nhim vii, quyên htn, co câu to chi'rc và bô 
nhim, min nhim ngithi dimg dâu, cap phó cüa ngithi dimg dâu các don vt 
ti1r khoãn 1 den khoãn 6 Diêu nay. 

Giám dc H9c vin Ngoti giao quy djnh cii th nhim viii, quyn htn, co' 
cu t chüc vâ bô nhim, min thim ngrnM dung dâu, cap phó cüa ngu?ñ 
dimg dâu các doi vj tü khoân 7 den khoãn 15 Diéu nay. 

Diêu 4. Länh dao HQc viên 

1. Hçc vin Ngoi giao có Giám dc và khOng qua 03 Phó Giám dc. 

2. Giám dOc H9c vin Ngoti giao chju trách thim truâc B tru&ng B 
Ngoti giao ye toàn b) hott d)ng cüa H9c vin; Phó Giám doe H9c vin 
Ngoti giao chju trách nhim trtrâc Giám doe H9c vin Ngoti giao ye 11th vrc 
cong tác ducic phan cOng. 

Diêu 5. Hiêu lire và trách nhini thi hãnh 

1. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày 01 tháng 4 näm 2019, 
thay the Quyêt djnh sO 75/2014/QD-TTg ngày 24 tháng 12 näm 2014 cña Thñ 
tithng ChInh phñ quy djnh chüc nang, nhim vii, quyên hn vã co câu to chuc 
cüa H9c vin Ngoçti giao trirc thuc B Ngoti giao. 
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2. Các B truô'ng, Thu truô'ng co quan ngang b, Thu tnthng Co quan 

thuc ChInh phñ, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung 
uong, Giám dôc H9c vin Ngoti giao và các co quan, to chirc CO lien quan 
chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhçin: 
- Ban BI thu Trung uiang Dâng; 
- Thñ tuàng, các Phó Thñ liróig ChInh phñ; 
- Các b, co  quan ngang b, co quan thuc ChInh phü; 
- HDND, UBND các tinh, thành phô tnrc thuc trung ucmg; 
- Van phông Trung hong và các Ban cüa Dâng; 
- Van phông Tong BI thu; 
- Van phông Chñ tjch nuóc; 
- Hi dông dan tc và các Uy ban cüa Quôc hi; 
- Van phông Quôc hi; 
- Tôa an nhân dan tôi cao; 
- Vin kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- Kiêm toán nhà nurc; 
- Uy ban Giám sat tài chinh Quôc gia; 
- Ngân hang ChInh sách xã hi; 
- Ngân hang Phát triên Vit Nam; 
- Uy ban trung urong Mitt trân To quôc Vit Nam; 
- Co quan trung uang cüa các doàn the; 
- H9c vin Ngoi giao- 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi l TTg, TG[)  Cong  TTDT, 

các Viii, Ciic, don vj tnjc thuc,  Cong  báo; 
- Luu: VT, TCCV (2).  xiii 
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