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Ha Nói, ngày.15 tháng - nàm 2019 

QUYET D!NH 
Quy dnh chuc nãng, nhim vi.i, quyên hin vã co' cãu to chu'c 

cfla Vin Nghiên ciru chiên hrçrc ngoii giao thuc HQc vin Ngoti giao 

BO TRIJONG BO NGOI GIAO 

Can cü Nghj djnh s 123/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phñ 
quy djnh chüc näng nhim vi, quyên htn và c câu to chüc cüa B, co' quan 
ngang B; 

Can cü Ngh dnh  so 26/201 7/ND/CP ngày 14 tháng 3 näm 2017 cUa 
ChInh phü quy djnh chi'i'c näng, nhim vii, quyên htn và co' câu tO chirc cüa B 
Ngoi giao; 

Can cir Quyt djnh s 07/2019/QD-TTg ngày 15 tháng 02 näm 2019 cüa 
Thu tithng ChInh phü quy djnh chüc nàng, nhim vii, quyén hn và co' câu to 

chirc cUa H9c vin Ngoi giao trirc thuc B Ngoi giao; 

Xét d nghj cüa Giám dc H9c vin Ngoti giao và Vi tru'ng Vi To chirc 
Cánb, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. V trI và chwc nãng 

Vin Nghiên ciru chin 1uçc ngoti giao là dan vj thuc H9c vin Ngoi 
giao (sau day gçi là H9c vin), có chuc näng tham mini, nghiên cü'u chiên FLrçYc 
ye quan h quôc tê và chInh sách dôi ngoti. 

Diêu 2. Nhim viii và quyên hin 

1. T chirc nghiên ct'tu, tng h9'p và dir báo chin luçc v tInh hinh th giâi, 
quan he quOc tê, các van dé chinh trj, an ninh, quOc phông, kinh té, lust  pháp, 
van hóa, chInE sách dOi ngoti cüa các quOc gia và vüng lath thO, phiic vii vic 
xây dirng, hoach djnh, phO biên và thirc hin chinh sách dOi ngoii cüa Nhà nuic. 

2. T chuc nghiên cuu, xây dirng l lun quan h quOc tê cüa Vit Nam trén 
cci s tOng ket ljch  sü  ngoi giao Vit Nam và ljch sü', l lun quan h quOc té. 

3. Hçp tác, trao di h9c thut vri các truô'ng di h9c, h9c vin, vin, trung 
tam nghiên cüu và các tO chuc lien chinh phü, phi chInh phü trong và ngoài 
nuóc, thuc hiên các hott dng ngoti giao kênh II phü hgp vâi chirc nang  Va 

thim vii duçc giao. 



4. Tham gia giãng day, dào tto, bM duo'ng; phi hçp vi các do'n vj thuc 
Bô Ngoti giao thirc hin các nhim vi lien quan den hotch djnh, phô biên, triên 
khai chiên 1uçc và chü truong dôi ngoti cña Nba nu6c. 

5. Giiip Giám doe H9c vin thirc hin nhim vii thu?mg trirc Hi dng khoa 
h9e eüa B Ngoi giao, biên sotn các cOng trInh nghiên cru cüa B Ngoti giao. 

6. Quán 1, sr dung viên ehilic, ngLthi lao dng và tài san cüa &m vj theo 
quy djnh cüa Nba nithc, B Ngoi giao vâ Hpc vin. 

7. Thire hin các nhim vii khác theo sir phân cong hoie üy quyn cüa B 
truàng B Ngoti giao và Giám doe H9c vin. 

Diêu 3. Co câu to chtrc Va biên chê 

1. Lãnh dto Vin Nghiên cüu chin luge ngoii giao gOm Vin truO'ng và 
các Phó Vin trithng duge bô nhim, mien nhim theo quy dtnh  cüa pháp lut và 
cüa B Ngoti giao. 

2. Vin Nghiên ctru chin luge ngoi giao CO các t chüc tnrc thuc sau: 

a) Trung tam các Nuó'c lO1TI; 

b) Trung tam Khu vrc va ChInh sáeh di ngoi; 

c) Trung tam An ninh và Phát trin. 

3. Giám doe H9c vin quy dnh cii th v chüc näng, nhim vii, quyn han, 
CG câu tO chüc va  bO nhim, mien nhim nguôi dirng dâu, cap phó cüa nguOi 
dung dâu các tO chic nêu ti khoãn 2 Diêu nay theo quy djnh pháp lut va  cüa B 
Ngoti giao. 

4. S lugng ngithi lam vic cüa Vin Nghiên cñ'u chin luge ngoti giao do 
Giám dOe H9c vin quyêt dfrih  trong tOng sO ngithi lam vic cüa H9c vin duge 
B Ngoti giao phân bO. 

Diêu 4. Hiêu lu'c vã trách nhiêm thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hânh k tü ngay k và thay th Quyt 
dtnh sO 2742/QD-BNG ngay 29 tháng 9 näm 2015 cüa B trueing B Ngoi giao 
quy djnh chuc näng, nhim vi, quyên hmn va co câu tO chüc cüa Vin Nghiên 
cüu Chiên luge Ngoü giao thuc H9c vin Ngoti giao. 

2. Giám dc H9c vin Ngoti giao, Vin truO'ng Vin Nghiên cru chiên 
luge ngoi giao, Chánh Van phông B, Viii truOg Vii TO chuc Can b va  Thñ 
truirng các dolTi vj lien quan ebju trách nhim thi hânh Quyêt djnh nay./.j 

KT. BO TRUNG 
THU' TRUNG THU'ONG TRV'C No'i n/ian: 

- Phó TTg, B tru'ôiTlg Pharn BInh Minh; 
- Các dic Thi'r truó'ng; Tr? 1 B tru'ô'ng; 
- Th taró'ng các don v trong B; 
- Lu'u: TCCB, HVNG. 
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