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QUYET DJNH 
Quy dnh chtrc näng, nhim vl,I, quyên hin và co' câu to chtrc 
cüa Trung tam Thông tin, Tu' lieu thuc H9c vin Ngoii giao 

BQ TRIJNG BQ NGOU GIAO 

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

Can ciii Nghj dnh s 26/2017/ND-CP ngày 14 tháng 3 näm 2017 cüa 
ChInh phü quy djnh chüc näng, nhim vi,.i, quyên hin và co' câu tO chüc cüa B 
Ngoi giao; 

Can ciii Quyt djnh s 07/2019/QD-TTg ngày 15 tháng 02 näm 2019 cüa 
Thu ttróTig Chinh phü quy djnh chiirc näng, thim vi, quyên htn và Co câu tO 
chüc cüa H9c vin Ngoi giao trirc thuc B Ngod giao; 

Xét d nghj cüa Giám dêc H9c vin Ngoi giao và Vi truâng Vi T chi'rc 
Cánb, 

QUYET DINH: 

Diu 1. I trI Va chtrc näng 

Trung tam Thông tin, Tu 1iu (sau day gcd là Trung tam) là don vj thuc 
H9c vin Ngoi giao (sau day gi là H9c vin), có chiirc näng giüp Giárn doe 
H9c vin quàn l, khai thác h thông  co  s di lieu,  tài  lieu thu vin cüa H9c 
vin phiic vii  thu câu giàng day, h9c tip, nghiên ciiru cüa can b,  sinh  viên cüa 
H9c vin và can b cüa các don vj thuc B Ngoi giao; luu trtr, bào quàn thông 
tin thuc phtm vi quàn l và theo phân cap cUa B Ngoti giao và H9c vin; biên 
tp và xuât bàn Tip chI Nghiên ciiru QuOc té và các an phâm khác phic vii cOng 
tác nghiên ciiru, tuyên truyên dOi ngoi. 

IJiêu 2. Nhim vii và quyên hn 

1. Quàn l, khai thác thông tin v chInh sách diii ngoi cüa Vit Nam, 
tInh hInh chInh trj, an ninh, kinh té cüa các khu vçrc, các nithc trên the gió'i và tO 
chiirc quOc te. 

2. Khai thác, phát trin ngun thông tin trong và ngoài nuOc; liru tri và 
bào quàn các cOng trInh nghiên cüu khoa h9c, tài lieu hii thão, luân an tiên si, 



1un van thac sT, khóa 1un t& nghip cüa can b, giâng viên, sinh viên, h9c viên 
và các tài lieu khác cüa Hoc viên. 

3. Lixu trtr, bào quán, quân 1 tài 1iu, xây dçrng h thng tra c(ru thIch 
hçrp, thiêt 1p mng luâi truy nhp vâ tim kiêm thông tin theo quy djnh cüa pháp 
1ut. 

4. T chüc hott dng thu vin cüa H9c vin theo quy dnh cüa pháp lut. 

5. HuOng dn nguôi sà diing khai thác, tim kim, sà diing hiu qua ngun 
tâi 1iu và các san phâm djch vçi thông tin - thu vin phü h9p vó'i quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

6. Biên tip, xut ban Tp chi Nghiên ciru Quc t, các cong trInh nghiên 
ciru khoa h9c cüa B Ngoi giao, sách chuyên khào, giáo trInh và các tài 1iu 
khác phiic vti cong tác giâng day, nghiên cüu cüa H9c vin. 

7. Chju trách nhim tin hành các thu tiic lien quan dn cong tác xut ban, 
in các an phâm, cong trInh nghiên cüu cüa H9c vin. 

8. D xut vic 1rng ditng cong ngh thông tin vào cong tác diu hành, 
nghiên cü'u, giáng day; kiên nghj bin pháp bão trI, nâng cap thiêt bj mng; quãn 
trj mng ni b và các trang thông tin din tü cüa H9c vin và Tp chI Nghiên 
cüu Quôc tê. 

9. Bao dam an toàn, an ninh thông tin; tuân thu các quy djnh cüa Nba 
nuâc và cüa B Ngoti giao ye bão v bI mt nba nu6c. 

10. Quân 1, sü ding viên chüc, ngui lao dng và tài san cüa dan vj theo 
quy dnh cña Niha nuóc, BI Ngoi giao va H9c vin. 

11. Thirc hin các nhim vii khác theo sr phân cong hoc üy quyn cüa 
B tnthng B Ngoi giao và Giám dôc H9c vin. 

Diêu 3. Co câu to chuc 

1. Lãnh dto Trung tam gm Giám déc và các Phó Giám dc duçc b 
nhim, min nhim theo quy djnh cüa pháp lut và cüa Bô Ngoi giao. 

2. Trung tam có các t chüc trirc thuc sau: 

a. Phông Biên tip, Trj sir Ttp chI Nghiên ciru Quc t; 

b. Phông Luu trtr, Thu vin; 

c. Phông Thông tin, Tin h9c. 

3. Giám dc H9c vin quy dnh cii th v chüc näng, nhim vii, quyn 
han, co' cau to chüc vã bô nhim, mien nhim nguô'i dirng dâu, cap phó cüa 
ngui dirng dâu các to chüc nêu tai  khoan 2 Diêu nay theo quy djnh cüa pháp 
lust và cüa B Ngoi giao. 

4. So 1u9'ng ngui lam vic cüa Trung tam do Giám dc H9c vin quyêt 
djnh trong tong so ngui lam vic cüa H9c vin duqc B Ngoi giao phân bô. 
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Diêu 4.  lieu  lu'c Va  trách nhiêm thi hành 

1. Quyt dtnh  nay  có hiu 1rc thi hành k tü ngây k và thay th Quy& 
djnh so  3803/QD-BNG ngày 31 tháng 12 närn 2015 cüa B truO'ng B Ngoti 
giao quy dnh chüc nãng, nhim vi, quyên htn và  Co CU to  chüc cüa Trung tam 
Thông tin, Tu 1iu thuc H9c vin. 

2. Giám dc H9c vin, Giám dc Trung  tam Thông tin, Tu 1iu, Chánh 
Van  phông B, Vit tnthng Vi To chüc  Can  b và Thu truO'ng các doTi vj  Co lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh này./4 

No'inhân: 
- Phó TTg, B tru'ô'ng  Pham  BInh Minh; 
- Các d/c Thr tru&ng; Trq 1 B tru'ô'ng; 
- Các don vj thuc BNG; 

- Lu'u: TCCB, HVNG. 

KT. BO TRUNG 
TH1 TRJ1NG THU'JNG TRC 
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