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Ha Nói, ngày'15tháng nàm 2019 

QUYET DNH 
Quy d!nh  chirc náng, nhim vii, quyên hn và cr câu to chu'c 

cüa Ban Dão tio thuc H9c vin Ngoii giao 

BO TRIXONG BO NGOI GIAO 

Can cir Nghj djnh s 123/20161ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chirc näng nhim vi, quyên hin và Co CU to chüc cüa B,  Co  quan 
ngang B; 

Can cu Nghi. djnh s 26/2017/ND/CP ngày 14 tháng 3 näm 2017 cüa 
ChInh phü quy djnh chüc näng, nhirn vi, quyên hn và co câu tO chirc cüa Bi 
Ngoti giao; 

Can cir Quyt djnh si 07/2019/QD-TTg ngày 15 tháng 02 näm 2019 cüa 
Thu tu&ig Chinh phü quy djnh chüc näng, nhim vii, quyên hn và co câu tO 
chüc cüa H9c vin Ngoui giao trrc thuc B Ngoi giao; 

Xét d nghj cüa Giárn dc H9c vin Ngoi giao và Vi tru&ig Viii TO chirc 
Cánb, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. VI tn vã chu'c nãng 

Ban Dào tio là don vj thuc H9c vin Ngoii giao (sau day gi là H9c 
vin) có chi'rc näng tham rnuu giüp Giám doe H9c vin xây dirng chiên lu'çic, kê 
hoich phát triên dào tto; to chuc và quàn 1 các chuong trInh dào  tao;  quàn 1 
sinh viên; thrc hin các chuong trInh hcp tác, lien ket dào  tao;  tO chüc thirc hin 
các hoat dng dam bào chat hrg, khào thI và các quy trInh kiêm djnh theo quy 
djnh cña pháp lut. 

Diêu 2. Nhim vti và quyên hin 

1. Xây dirng chin luc, k hoach phát trin ngn  han  và dài  han  các h 
dào  tao  cüa H9c vin phü h9'p vii chiên lugc phát triên nguOn nhân lirc cüa 
Dàng, Nhà nuóc và cüa B Ngoai giao. 

2. Chü trI và phi h9'p viii các khoa và don vj chüc nang xây dmg, thâm 
djnh và giám  sat  vic thrc hin các chuong trinh dào tao  dã duçc phê duyt, bao 
gOm: Miic tiêu, ni dung chuong trInh, co câu kiên thüc, k hoach giàng day 
theo tüng h9c k, nam h9c và khóa h9c, chuân dâu ra. 



3. Xây dçmg và thrc hin k hotch tuyn sinh hang näm, bao gôm: Xây 
drng dé an tuyên sinh, kiên ngh thành 1p Hi dông tuyên sinh và các Ban trirc 
thuc, to chüc cOng tác tuyên sinh và tiêp nhn sinh viên trüng tuyên vâo các 
ngành dâo to theo quy djnh cüa H9c vin. 

4. Chü trI cong tác kháo thi, bao gèm: Xây dirng quy trInh kim tra, dánh 
giá két qua h9c tp và nghiên cru, quy trInh ra dé thi và xây dirng ngân hang dé 
thi; xây dirng ké hoch, tO chüc thi kêt thüc h9c phân vâ thi tOt nghip; quân 1, 
lu'u trU bài thi tuyên sinh, diem thi h9c phân và tOt nghip cüa các h dâo tao. 

5. Xây dirng và trin khai các chuoTig trInh, k hotch bâo dam chit luçrng 
dâo tto cüa H9c vin; thrc hin các bin pháp cii the dé dam báo vâ nâng cao 
chat luçmg các h dào tto; tham gia các quy trInh kiêm djnh chat 1uçng giáo diic 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

6. Quán 1 và  t  chirc thrc hin hgp tác, lien kt dao tto ngn hn va dai 
hin vó'i các co' sà dào tto dti h9c, các tO chirc, doanh nghip trong nuâc và quOc 
te phü hcp vth quy djnh cüa pháp 1ut. 

7. Chü trI thirc hin cOng tác giáo diic chInh trj, tu tuO'ng, do dirc, 1i 
sOng cho sinh viên; tO chüc các phong trào h9c tip, rén 1uyn phâm chat, k 
näng va các hott dng xã hi cho sinh viên; chü trI, phOi hç'p viii các doii vj 
chirc näng trien k}iai cOng tác huâng nghip cho sinh viên. 

8. Thirc hin các thu tiic k& thüc khóa h9c cho sinh vien, h9c vien cao 
h9c, nghien cüu sinh theo các quy djnh cüa pháp 1ut. 

9. Chü trI, phi hgp vói các do'n vj chüc näng xây dçmg và t chirc thirc 
hiên các van ban ye dao tao. 

10. Phi h?p  vói các doTi vj chüc näng bao dam co' sO 4t chat, trang thit 
bj phiic vii dao tao;  si diing có hiu qua nguOn nhân lirc va tai san cüa H9c vin. 

11. Thm djnh va xac nhn ch d lam vic cña giang vien; phi h'p vâi 
các doTi vj chüc näng tO chirc dao tao,  bOi duo'ng nâng cao trInh d chuyen mOn, 
nghip vii cho giang vien. 

12. Quan l, sü ding vien chüc, nguO'i lao dng va tai san cña doTi v theo 
quy  dtnh  cüa Nba nuó'c, Bi Ngoi giao va H9c vin. 

13. Thirc hin cac nhim vii khac theo sir phân cOng hoc üy quyn cña 
B truâng B Ngoi giao va uialTi dOc H9c vin. 

Diêu 3. Cr cu t chtrc và biên chê 

1. LãnkI dao  Ban Dao tao gm có Tru&ig Ban va cac Phó Tnr&ig Ban, 
duqc bO thim va mien nhim theo quy djnh cüa pháp lut va cüa B Ngoi giao. 

2. Ban Dao tao có cac t chüc truc thuôc sau: 

a) PhOng Dao tao  sau  dai  h9c; 

b) PhOng Dao tao dai h9c; 

c) Phông COng tac chInh trj va Quan 1 sinh vien; 



d) Phông Khão thi và Dam bâo cht 1uçmg. 

3. Giám dc H9c vin quy djnh cii th v chüc nãng, nhim vi1,  quyên 
han, c câu to chirc và bô nhim, mien nhim ngui drng dâu,  cap phó cüa 
ngithi dirng dâu các to chüc nêu tai  khoân 2 cüa Diêu nay theo quy djnh cüa 
pháp 1ut và cüa B Ngoi giao. 

4. Si 1uçng ngtthi lam vic cüa Ban Dào  tao  do Giám dOe H9c vin quyêt 
djnh trong tOng sO ngithi lam vic eüa H9c vin duçc B Ngoi giao phân bô. 

Diêu 4. Hiêu lirc vã trách nhiêm thi hành 

1. Quyk  djnh nay có hiu lirc k tü ngay k và thay th Quyêt djnh s 
2745/QD-BNG ngày 29 tháng 9 näm 2015 cüa B truOng B Ngoi giao quy 
djnh chüc näng, thim viii, quyên han  và co câu tO chüc cüa Ban Dào  tao  thuc 
H9c vin Ngoi giao. 

2. Giám dc H9c vin Ngoi giao, Tnthng Ban Dao  tao,  Chánh  Van  phông 
B, Vii trithng Vii TO chirc Can b va Thu truO'ng các dm vi lien quan chju trách 
nhim thi hanh Quyêt djnh  nay.!. 3J 

Ncri n/ian: 

- Phó TTg, B truóng Phirn BInh Minh; 
- Các d/c Thu truó'ng;  Trc 1  B tru'ô'iig; 
- Th tru'óng các don v trong B; 
- Luu: TCCB, HVNG. 

KT. BO TRUONG 
TH1'TR1flING THU'c%NG TRU'C 
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