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Ha N5i, ngàyl5tháng nàm 2019 

QUYET D!NH 
Quy  d!nh  cure näng, nhim viii, quyên hin vã co cãu to chirc 

cüa Trung tam Dão tio, bôi durng can bi dôi ngoi 
thuc Hçc vin Ngoti giao 

BO TRIXOG BQ NGOU GIAO 

Can cir Nghj djnh s 123/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phü quy 
djnh chirc nãng nhim vi, quyên hin và Co CU to cht'rc cüa B, co quan ngang B; 

Can cir Nghj dITh s 26/2017/ND/CP ngày 14 tháng 3 näm 2017 cUa ChInh 
phü quy djnh chüc näng, nhim vi, quyên htn và co câu to chtrc cüa Bi Ngoti 
giao; 

Can cir Quyêt djnh so 07/201 9/QD-TTg ngày 15 tháng 02 näm20 19 cüa Thu 
tuâng ChInh phü quy djnh chirc näng, nhirn vi, quyên htn và Co CU tO chirc cüa 
H9c vin Ngoi giao trirc thuc B Ngoti giao; 

Xét d nghj cüa Giám dtc H9c vin Ngoti giao và Vi truO'ng Vi T chirc 
Cánbô, 

QUYET JJINH: 

Diêu 1. Vj trI và chuc näng 

1. Trung tam Dào tao, bi duO'ng can b di ngoti (sau dày gçi là Trung tam) 
là don vj thu)c H9c vin Ngoi giao (sau dày gci là H9c viên), có chuc näng dào 
tao, bOi duO'ng kiên thuc, k näng, nghip vi dôi ngoti và ngoti ngu cho di ngü 
cOng chuc, viên chuc, nguO'i lao ding (sau dày gçi là can b) cüa B Ngoii giao, 
can b lam cOng tác dOi ngoi cüa các b, ngành, dja phuong và cung cap djch vii 
dào tao, bOi duOng cho các tO chuc, cá nhân theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Ten giao djch Ting Anh: Foreign Service Training Center (viêt tat là 
FOSET). 

Diêu 2. Nhim viii và quyên htn 

1. Chü trI, phi hop xây dirng và t chuc thrc hin các d an, chuong trInh 
dào tto, bOi duOrig kiên thuc, nghip vi, k näng dOi ngoti và ngoti ngU dành cho 
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can b cüa B Ngoti giao, can b lam Cong tác di ngoti cüa các b, ngành, dja 
phu'ong, các to chirc, cá nhân khác và thirc hin các nhim vi  c1,i the sau: 

a) Xây dirng chuo'ng trInh, k hotch dào tto, bM dung hang näm; 

b) Xây dirng chiio'ng trInh mOn h9c, biên son, thm djnh các giáo trInh, tài 
lieu phc vii Cong tác dào tto, bôi dung; 

c) T chi'rc các lop dào tao, bM dung kin thrc, k näng, nghip v dôi 
ngoti và ngoii ngü; 

d) Dào tao, bè,i dung kin thiirc theo tiêu chun nghip vi các ngtch cOng 
chtrc, viên chirc cüa ngành Ngoti giao; 

d) T chtrc các lap dào tio, b.M dung kin thi'rc chuyên sâu, kin thirc vâ k 
nãng quán 1 nhà nuâc và các k5 näng khác lien quan den dOi ngoti; 

e) Kim tra kin thirc, k näng, nghip vii di ngoti, ngoi ngü di vâi can 
b cüa cac b, ngành và dja phrnmg theo quy dnh và thâm quyên dugc giao. 

g) D xut d Giam dc H9c vin cp chirng chi cho cac h9c viên hoàn thành 
chuo'ng trInh dào tao, bOi dung do Trung tam to chic. 

2. T chirc nghiên ciru v kin thirc, nghip vi, k näng dôi ngoti và ngoui 
ngU lam co  sa  phic v cac hot dng dào tao, bOi duOng trong linh vrc dOi ngoti. 

3. Phi hgp tham rnuu cho Länh dto B Ngod giao và Giam dc H9c vin 
ye chInh sach dào tao, bOi dung. 

4. Trin khai cac chuong trinh, k hoch lien kt, h9p tac vOi cac c sa dao 
tao, cac tO chrc trong nuOv và quOc tê trong linh virc dào tao, bOi duO'ng can b dOi 
ngoti. 

5. Quan l, sü diing viên chtrc, nguO'i lao dng và tài san cUa &m vj theo quy 
djnh cüa Nlhà nuOc, B Ngoti giao và H9c vin. 

6. Thrc hin cac nhirn vi khac theo sir phân cOng hoc üy quyn cüa LanE 
do B Ngoti giao va Giam dOc H9c vin. 

Diéu 3. Co câu to chtrc và biên chê 

1. Lãnh do Trung tam gm Giam dc va cac PhO Giam dôc, dugc b nhiêm, 
iTden nhim theo quy djnh cüa phap lut và cña B Ngoi giao. 

2. Trung tam cO cac t chirc trrc thuc sau: 

a) PhOng Nghip vi; 

b) Phông Ngoi ngü'; 

c) Phông Tng hgp. 
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3. Giám dc H9c vin quy djnh ci th v chirc näng, nhim vii, quyên han, 
Ca  thU to chiirc và bô nhim, min nhirn ngui dCrng dâu, cap phO cüa ngithi dirng 
dâu các tO chüc nêu ti khoán 2 cüa Diêu nay theo quy djnh. 

4. S 1uçng ngui lam  vic cüa Trung tam do Giám dc H9c vin quyêt dnh 
trong tong  so  ngui lam vic cña H9c vin do B Ngoi giao phân bô. 

Diêu 4. Hiéu lire và trách nhiém thi hãnh 

1. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k va  thay th Quyt djnh 
sO 2746/QD-BNG ngay 29 tháng 9 näm 2015 cüa B tru&ng BO Ngoi giao quy 
djnh chirc näng, nhim vi, quyên htn  va  ca câu tO chirc cüa Trung tam Dao  tto, 
BOi dung Nghip vii Ngoti giao thuc Hpc vin Ngoi giao. 

2. Giám dc H9c vin Ngoti giao, Giám dc Trung tam Dào tao, bôi duO'ng 
can b dôi ngoi, Chánh  Van  phông B, Vii truâng Vii TO chüc Can b và Thu 
trithng các dan vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay./. 

No nhân: 
- Phó TTg, B tru'âng Pham BInh Minh; 
- Các  die  Thir truàng; Trç ! Bt tru'ông; 
- Thii tru'Ong các don v trong B; 
- Liru: TCCB, HVNG. 

KT. BQ TRIXQNG 

THU' TRIXONG TH1JYNG TRçc 
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