
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 
 

- Căn cứ Quyết định số 7273/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà; 

- Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà thành 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội; 

- Căn cứ Điều lệ Nhà trường quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trường; 

- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái 

với Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng, khoa, ban, đơn vị trực thuộc và thành viên 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cán bộ, giáo viên trong trường chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;  

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo  

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 
 

- Căn cứ Quyết định số 7273/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường;  

- Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà thành 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội; 

- Căn cứ quyết định số 322/QĐ-CTHN ngày 22 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng 

về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. 

- Căn cứ Điều lệ Nhà trường quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; 

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Thương mại Hà Nội gồm các ông (bà) có tên sau: 

1) Ông Nguyễn Xuân Sang, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng 

2) Ông Đoàn Xuân Viên, Phó chủ tịch HĐQT-Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch  

3) Ông Trần Hữu Thể, Phó hiệu trưởng-Trưởng phòng Đào tạo, Phó chủ tịch 

thường trực  

4) Ông Đoàn Minh Đức, Phó trưởng phòng Đào tạo-Trưởng khoa CNTT, Ủy 

viên thường trực 

5) Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng-Trưởng phòng Tuyển sinh, Ủy 

viên 

6) Ông Lê Bá Sơn, Phó hiệu trưởng-Trưởng khoa KHCB, Ủy viên 

7) Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Y-Dược, Ủy viên 

8) Bà Trương Thị Thu Hà, Trưởng khoa Kinh tế, Ủy viên 

9) Ông Lê Mạnh Việt, Trưởng khoa Điện-ĐTVT, Ủy viên 

10) Bà Phạm Thị Nữ, Phó trưởng phòng Đào tạo-Phó trưởng khoa CNOT, Ủy 

viên 
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11) Ông Trần Xuân Thủy, Trưởng khoa GDNN, Ủy viên 

12) Bà Bùi Thị Kim Phượng, Phó trưởng ban PTĐTGDTX, Ủy viên 

13) Ông Vũ Văn Bóc, Trưởng phòng TC-HC-TH, Ủy viên 

14) Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng phòng TC-KT, Ủy viên 

15) Ông Nguyễn Xuân Lịch, Trưởng phòng Công tác HSSV và Thanh tra giáo 

dục, Ủy viên 

16) Ông Nguyễn Thái Hòa, Trưởng khoa GDQPAN, Ủy viên 

17) Ông Vũ Minh Vương, chuyên viên phòng Đào tạo, Thư ký 

Ban Thường trực Hội đồng gồm các ông (bà): 

1) Ông Nguyễn Xuân Sang, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng 

2) Ông Đoàn Xuân Viên, Phó chủ tịch HĐQT-Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch  

3) Ông Trần Hữu Thể, Phó hiệu trưởng-Trưởng phòng Đào tạo, Phó chủ tịch 

thường trực  

4) Ông Đoàn Minh Đức, Phó trưởng phòng Đào tạo-Trưởng khoa CNTT, Ủy 

viên thường trực 

5) Ông Vũ Minh Vương, chuyên viên phòng Đào tạo, Thư ký 

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo thực hiện theo 

Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao 

đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các phòng, ban, khoa, trung tâm, đơn vị, cơ sở thuộc trường, các bộ phận liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Như điều 3 (T/hiện); 
- Lưu ĐT; HC-TC. 
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QUY ĐỊNH 

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo  

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 322/QĐ- CTHN ngày 22 tháng 06 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đảng Công nghệ và Thương mại Hà Nội) 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA 

HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

Điều 1: Chức năng của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đảng Công nghệ và Thương 

mại Hà Nội (viết tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn cho Hội đồng quản trị và 

Hiệu trưởng về: 

 1. Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa 

học và công nghệ (KH&CN); 

 2. Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của trường; 

 3. Xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ 

các chương trình đào tạo; 

 4. Định hướng phát triển KH&CN, kế hoạch hoạt động KH&CN, phân 

công thực hiện nhiệm vụ đào tạo, KH&CN; 

 5. Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, KH&CN của các đơn vị 

trong trường.  

Điều 2: Nhiệm vụ của Hội đồng 

1. Hoạt động Đào tạo 

- Phương hướng, kế hoạch, quy trình tổ chức đào tạo các ngành học trong 

nhà trường; 

- Những vấn đề có liên quan đến nội dung, chương trình các chuyên 

ngành, các học phần, đổi mới công tác quản lý đào tạo trong Nhà trường; 

- Mở ngành mới, quy mô đào tạo các bậc cao đẳng và Trung cấp; 
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- Phương thức tổ chức các hoạt động liên kết giữa các đơn vị trong và 

ngoài trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo;  

- Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ dạy- học của Nhà 

trường; 

- Tư vấn việc thành lập các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng; các chương 

trình thử nghiệm và thực hành.  

2. Hoạt động Khoa học và Công nghệ 

- Phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động KH&CN hàng năm và 5 

năm của Nhà trường;  

- Xác định kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học; phương hướng hợp 

tác và trao đổi KH&CN trong nước và nước ngoài; 

- Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về KH&CN của trường hàng năm và 

kế hoạch 5 năm; 

- Tư vấn thành lập các tổ chức KH&CN; 

- Xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN các cấp do cán bộ giảng viên 

(CBGV) đề xuất; tư vấn, phản biện các nhiệm vụ KH&CN, các nhiệm vụ liên 

quan đến phát triển Nhà trường; 

- Đề nghị khen thưởng về hoạt động KH&CN;  

3. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGV và cán bộ viên chức 

- Phương hướng sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBGV, cán bộ viên 

chức;  

- Đề xuất cơ chế chính sách, cơ chế quản lý và thu hút nguồn nhân lực có 

trình độ cao của Nhà trường.  

Điều 3: Quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng 

1. Cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội thảo bàn về phương hướng và kế 

hoạch phát triển đào tạo, KH&CN, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBGV, cán bộ 

viên chức của Nhà trường;  

2. Được cung cấp tài liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ theo điều 2 của 

quy định này; 

3. Được đến các đơn vị trong trường nghiên cứu tình hình thực tế có liên 

quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ theo điều 2 của quy định này; 
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4. Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ để thực hiện tốt 

nhiệm vụ của Hội đồng; 

5. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về các ý kiến 

tư vấn và những kiến nghị của mình.  

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG 

TRỰC VÀ CÁC CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG 

Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng, Ban thường trực Hội đồng. 

 1. Hội đồng có từ 15- 25 thành viên gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu 

trưởng, trưởng-phó của một số khoa, trung tâm lớn trong trường, trưởng-phó 

một số phòng-ban, đại diện một số tổ chức đoàn thể, trưởng một số bộ môn, đại 

diện CBGV và cán bộ khoa học của Nhà trường có chức danh giáo sư, phó giáo 

sư hoặc trình độ tiến sĩ. Tùy theo nhu cầu công tác, Hiệu trưởng có thể mời một 

số cán bộ ngoài trường tham gia là ủy viên Hội đồng. Hội đồng được thành lập 

theo quyết định của Hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của trưởng phòng Đào tạo. 

2. Ban Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các ủy viên 

thường trực và thư ký Hội đồng. Ban thường trực Hội đồng được thành lập theo 

quyết định của Hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng và trưởng 

phòng Đào tạo. Nhiệm kỳ của Ban thường trực theo nhiệm kỳ của Hội đồng. 

Nhiệm vụ của Ban thường trực Hội đồng: 

- Giữa hai kỳ họp của Hội đồng, Thường trực tiếp nhận ý kiến của các ủy 

viên, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất của Hội 

đồng; 

- Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc của các kỳ họp Hội đồng; 

- Giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp của Hội đồng; 

Điều 5: Chủ tịch Hội đồng 

Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng do Hội đồng bầu; 

Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng theo kết quả bỏ phiếu và 

quyết nghị của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ: 

1. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng; 

2. Chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung sẽ đưa ra thảo luận tại kỳ họp của Hội 

đồng; 
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3. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Hội đồng, Ban Thường trực Hội 

đồng; 

4. Trong thời gian vắng mặt, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường 

trực giải quyết các công việc của Hội đồng.  

Điều 6: Phó Chủ tịch Hội đồng 

Phó Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng đề xuất, Hội đồng thông qua 

và được Hiệu trưởng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm về phần công việc do Chủ tịch 

phân công, thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng 

khi được ủy quyền.  

Trong số các Phó Chủ tịch có Phó Chủ tịch thường trực có nhiệm vụ thay 

mặt Chủ tịch Hội đồng duyệt chương trình làm việc và các báo cáo đưa ra thảo 

luận tại các kỳ họp của Ban Thường trực Hội đồng và kỳ họp của Hội đồng; giải 

quyết các phần công việc của Hội đồng giữa các kỳ họp Ban Thường trực Hội 

đồng và kỳ họp Hội đồng. 

Điều 7: Uỷ viên thường trực Hội đồng 

Uỷ viên thường trực do Chủ tịch hội đồng đề xuất trong số các uỷ viên 

hội đồng, chịu trách nhiệm về phần công việc chuyên môn trong Nhà trường. Ủy 

viên thường trực Hội đồng có nhiệm vụ:  

1. Đề xuất các ý kiến tư vấn đối với các phần công việc được phân công; 

2. Đề xuất kế hoạch, nội dung chương trình làm việc để Ban Thường trực 

Hội đồng thông qua; 

3. Đề xuất các ý kiên về nội dung, chương trình, lề lối làm việc; đánh giá 

các hoạt động chuyên môn của Hội đồng.  

Điều 8: Thư ký Hội đồng 

Thư ký Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng đề nghị và được Hiệu trưởng 

quyết định phân công trong số các ủy viên. Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ: 

1. Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương 

trình và điều kiện làm việc cho các kỳ họp của Ban Thường trực Hội đồng và của 

Hội đồng; 

2. Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu tại các cuộc họp của Thường trực 

và Hội đồng, viết báo cáo và kiến nghị của Hội đồng sau mỗi phiên họp để Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch thông qua; 
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3. Đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa Nhà trường và Hội đồng, giữa 

Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên của Hội đồng. 

Điều 9: Ủy viên Hội đồng 

1. Nhiệm vụ của ủy viên Hội đồng 

- Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, tham gia 

đóng góp ý kiến theo các nội dung của các cuộc họp; 

- Nghiên cứu kỹ các tài liệu, đóng góp ý kiến về những vấn đề thảo luận 

tại kỳ họp của Hội đồng; 

- Giữ gìn các tài liệu, số liệu theo quy định về bảo mật của Hội đồng.  

2. Quyền hạn của ủy viên Hội đồng 

- Thảo luận và kiến nghị những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Hội đồng; 

được quyền biểu quyết hoặc bảo lưu ý kiến riêng trong các vấn đề thuộc phạm vi 

tư vấn của mình; 

- Được dành thời gian nhất định để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng và 

hưởng các chế độ theo quy định. 

Điều 10: Nhiệm kỳ của Hội đồng; bổ nhiệm, miễm nhiệm các thành 

viên Hội đồng và khen thưởng  

1. Nhiệm kỳ của Hội đồng là 5 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng;  

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ sung ủy viên Hội đồng do Chủ tịch Hội 

đồng đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.  

3. Những ủy viên không đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ có thể xin 

thôi giữ cương vị ủy viên Hội đồng.  

4. Các ủy viên không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định, Hội 

đồng trình Hiệu trưởng quyết định miễn nhiệm. 

5. Ủy viên Hội đồng có nhiều thành tích trong hoạt động sẽ được Hội 

đồng đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo chế độ hiện hành.  

Chương III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 12: Chế độ họp của Hội đồng  

1. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng do Hiệu trưởng triệu tập và chủ trì để 

bầu Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp thông qua các 
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chức danh Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng và thực hiện nội dung 

chương trình làm việc của Hội đồng theo kế hoạch;  

2. Hội đồng họp định kỳ 6 tháng một lần do Chủ tịch Hội đồng triệu tập 

và có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc nếu có 1/3 số 

ủy viên Hội đồng đề nghị. Ban thường trực Hội đồng họp định kỳ 3 tháng một 

lần. Hội đồng và Ban thường trực Hội đồng tổ chức các kỳ họp trong thời gian 

hành chính; 

3. Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số ủy viên Hội đồng 

tham dự. Trường hợp không thể tổ chức họp, Chủ tịch Hội đồng có thể gửi xin ý 

kiến của các ủy viên Hội đồng về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Hội 

đồng.  

Điều 13: Nguyên tắc làm việc và biểu quyết của Hội đồng 

1. Những vấn đề cần lấy ý kiến, thư ký Hội đồng chuẩn bị và được gửi 

trước đến từng ủy viên, chậm nhất là 7 ngày trước khi họp Hội đồng. Các ủy 

viên nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản hoặc sửa chữa trực tiếp vào tài liệu và 

gửi lại cho thư ký Hội đồng vào trước ngày họp Hội đồng;  

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận dân chủ; các kết luận hoặc 

nghị quyết của Hội đồng được thông qua bằng hình thức biểu quyết (công khai 

hoặc bỏ phiếu kín); mọi ý kiến phát biểu và kiến nghị của ủy viên Hội đồng phải 

được ghi đầy đủ trong biên bản. Chỉ có các kết luận, nghị quyết được trên 50% 

số ủy viên hội đồng biểu quyết tán thành mới được xem là kết luận, nghị quyết 

của Hội đồng;  

3. Giữa hai kỳ họp của Hội đồng, các ủy viên có thể đóng góp ý kiến cho 

các hoạt động của Hội đồng (bằng thư góp ý hoặc phản ánh trực tiếp cho thư ký 

hội đồng).  

Điều 14: Nội dung họp của Hội đồng 

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp và đề ra nội dung 

hoạt động cho đến kỳ họp tiếp theo; 

2. Thảo luận những nội dung do Hiệu trưởng giao hoặc có những kiến 

nghị của ủy viên Hội đồng; 

3. Đề xuất và kiến nghị với Hiệu trưởng về những vấn đề có liên quan đến 

chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo, KH&CN và bồi dưỡng đội ngũ 

CBGV, các bộ viên chức trong Nhà trường; 
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4. Thông tin về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng. 

Chương IV 

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỘI ĐỒNG 

Điều 15: Kinh phí hoạt động 

- Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được quy định tại quy chế chi tiêu 

nội bộ của trường;  

- Chi phí cho mỗi kỳ họp Hội đồng, họp Thường trực Hội đồng và chi phí 

văn phòng phẩm của Hội đồng do Hội đồng lập dự toán trình Hiệu trưởng phê 

duyệt. 

Điều 16: Cơ chế phối hợp hoạt động của Hội đồng 

Các đơn vị chức năng trong trường có nhiệm vụ phối hợp và tạo điều kiện 

để Hội đồng hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định;  

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17: Quy định này có hiệu lực theo Quyết định ban hành của Hiệu 

trưởng.  

Điều 18: Việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung quy định cho phù hợp với 

yêu cầu phát triển Nhà trường trong từng giai đoạn do Hội đồng đề nghị và Hiệu 

trưởng quyết định./. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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QUY ĐỊNH 
Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Thương mại Hà nội 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-CHTN-KHCN ngày 02 tháng 07 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội) 
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QUY ĐỊNH 
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo  

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 322/QĐ- CTHN ngày 22 tháng 06 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đảng Công nghệ và Thương mại Hà Nội) 
 

 
 


