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• HIU TRTXNG 
U TRUNG 

en Hoàng Giang 

BQ GIAO DJC vA DAO TO CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG OH XAY DING HA NO! Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S& L'2  3/QD-DHXDHN Ha Ni, ngày,'/ (hang  '  nàm 2022 

QUYET D!NH 
V vic ban hãnh Quy ch Quãn 1 các To chfrc Khoa hçc và Cong ngh 

trrc thuc Trirèng Di h9c Xây drng Ha Ni 

HIEU TRIX(NG TRIJ'(YNG Did HQC XAY DING HA NQI 
Can ci Quylt djnh so' 144/GP ngày 08 tháng 8 nám 1966 cña H3i ddng ChInh phi 

ye vic thành 1p  Trzthng Dgi hQc Xây d-ng; Quyet djnh so 1396/QD-TTg ngày 13 tháng 
8 nãm 2021 cia Thu tuóng ChInh phz ye vic dOi ten Trzthng Dgi hQc Xáy dtng thành 
Trw&ng Dgi hQc Xáy dtrng Ha N5i, 

Cáncz Lut Giáo dic dgi hQc ngày 18 tháng 6 nàm 2012; Luat  tha do21, bo' sung 
mt sO diêu cia Luat  Giáo dyc d4ii hQc ngày 19 tháng 11 nám 2018; Nghj djnhsO 99/ND-
CP ngày 30 tháng 12 näm 2019 cia ChInh phi Quy djnh chi tiêt và hithng dOn thi hành 
mt sO diêu cáa Luat  tha dôi, bO sung mat  so diêu cza Luat  GiOo dyc dgi hQc; 

COn th Luat  Khoa hQc Cong ngh ngày 18 tháng 6 nOm 2013; Nghj d(nh so' 
08/2014/ND-cP ngày 27 tháng 01 nOm 2014 cua ChInh phñ quy djnh chi tiêt và hwO'ng 
dOn thi hành m3t sO diêu cña Luat  Khoa hQc và cOng ngh; 

COn ciNghj djnh so' 115/2020/ND-CT ngày 25 tháng 9 nOm 2020 cza C1hInhphi 
quy djnh ye' tuyên dyng, th dung và quán l viên chic; 

COn ci Nghj djnh so' 54/2016/ND-CT ngày 14 (hang 6 nOm 2016 cza ChInh phz 
quy a'jnh cci ché ty chz cza tO chzc khoa hQc và cOng ngh cOng lap, 

COn cz Nghj djnh so' 60/2021/ND-CT ngày 21 tháng 6 nOm 2021 cia ChInh phi 
quy djnh cci chê tr chi tài chInh cña dcin vj st nghip cOng lap; 

COn c& Quy cho' To' chic và Hoot dng ban hành kern theo Nghj quylt so' 18/NQ-
HDTDHXD ngày 18 (hang 12 nOm 2020 cua Hai  do'ng TrwO'ng Dgi hQc XOy drng, 

COn cz Nghj quylt H5i do'ng trwô'ng so' 37/NQ-HDTDHXDHN v vic thông qua 
an thI diem cci chê tài chInh cua các To chzc Khoa hQc và Cong ngh trrc thuac  Trithng, 

Theo d nghj cua Trzthngphông Khoa hQc và Cong ngh, To' chtc Can bç5. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch Quán 1 các T chi.'rc Khoa h9c 
và Cong ngh trirc thuOc Trithng Di h9c Xây dirng Ha Ni. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1%rc kê tr ngày k. 

Oiu 3. Truâng phông Khoa h9c và Cong ngh, T chirc Can b va các don vl,  Ca 
nhân CO lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.,,Q~- 

Ncii nhmn: 
-NhirDiu3; 
-HDT;BGH(db/c); 
-Luu:VT,TCCB,KHCN. 



BØ GIAO DVC  VA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIJNG DAI HQC XAY DI)NG HA NQI Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc 

QUY CHE 
Quãn I các T chfrc Khoa h9c và Cong ngh 
trrc thuc Trirông Dii h9c Xây dirng Ha Ni 

(Ban hành kern theo Quyt djnh só':oi/QD-DHXDHN 
ngày14 tháng . nárn 2022 cia Hiu tru'ó'ng Tritthg Dgi hQc Xáy drng Ha Nç5i) 

Chtro'ngl 

QUY BINH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di tirçrng áp thing 

1. Quy ch nay quy dnh v quàn 1 các T chüc Khoa h9c và Cong ngh 
tri1c thuc Tru?mg Dti h9c Xây dmg Ha Ni. 

2. Quy ch nay áp diing di vói các vin và các trung tam khoa h9c Va cong 
ngh trrc thuc Trithng Dai  h9c Xây dimg Ha Ni (sau dlây vit tt là Vin). 

Diu 2. Ccr quan chü quãn 

Tnrè'ng Dti h9c Xây dirng Ha Ni (sau day vi& t.t là Trueing) là cci quan 
chü quân cüa Vin. Trix?ng có trách thim thành l.p, giài th, sap thp, quãn 1 
nhân sir länh dao,  kiêm tra và giám sat các hoat dng cUa Vin tuân thu theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t và Quy ch nay. 

Biu 3. Tir each pháp nhân cüa Vin 

1. Vin có tu cách pháp nhân, con du riêng và dirçic mô tài khoàn ti Kho 
bac Nhà nuâc và ngân hang thirnng mai  theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Vin th%rc hin c ch tir chU, tr chju trách nhim v tài chinh, thrc hin 
nhim vii, th chüc bi may, nhân sir, quàn 1 và sr diing tài san theo quy djnh cüa 
Lut Khoa h9c và Cong ngh và các quy djnh pháp lut có lien quan. 

Chtrorng II 

CHUC NANG, NHIM VV VA QUYEN HiN CUA VIIN 

Diu 4. Chfrc näng, nhim viii cüa Vin 

1. Vin có chirc nng nghiên ciru khoa h9c, chuyên giao cong ngh, dào tao, 
hçip tác quc t và tu vn trong linh virc duçic quy djnh trong däng k hoat dng 
khoa h9c cong ngh (KHCN) và däng k kinh doanh. 
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2. Trén co sà các chirc nAng dâ dtrcic xác djnh, Vin chü dng xây drng 
nhim vi, k hoich hoat dng dài han,  hang nàm và t chirc thirc hin. 

3. Dóng gop tài chInh vi Tnrng theo Quy ch Chi tiêu ni b cüa Trithng 
tr các kt qua hoat dng cüa Vin v vic s1r ding Co s 4t ch.t, thit bj cUa 
Tnthng. 

4. Báo cáo hoat dng cüa don vj mInh cho Tru?ng djnh kr 06 tháng mt 1n. 
Chju sr kim tra, thanh tra djnh kS'  hoc dt xu.t cüa Tru?mg. 

Djnh k báo cáo, chju trách thim truóc co quan nhà nuóc có thm quyn 
và Tnthng v tInh chInh xác, trung thirc cüa các báo cáo tài chInh. Thrc hin cong 
khai tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

A Dieu 5. Quyen hn cua Viçn 

1. Thrc hin co ch tir chñ, tr chju trách nhim theo quy djnh cüa Lut 
Khoa h9c và Cong ngh và pháp luat  khác Co lien quan. 

2. Diiçic quy&n chü dng tim kim, k kt và thirc hin các d tài, nhim vi 
nghiên ciru khoa hçc Va chuyên giao cong ngh, to chirc quàn 1 và th%rc hin hoat 
dng KHCN và CáC hoat dng khác theo chüc näng nhim v11 dang k. 

3. Dugc tham gia COng tác dào tao  sau  dai  hoc, th%rc hin các chuong trInh 
dào tao  ngn  han  theo chc näng nhim vi dng k. 

4. Dirçic quyn däng k bâo h, quàn l và khai thác các tài san trI tu do 
Vin là chü s hthi ho.c dng chü s htru theo quy djnh pháp 1u.t. 

5. Xây dirng D an vj trI vic lam, xây dirng Quy ch t chirc và hoat dng, 
Quy ch chi tiêu ni b, Quy ché dan chü phü hçip vói dc dim và 11th vrc hoat 
dng cüa Vin không trái vi các quy djnh cUa pháp 1u.t và các quy djnh cUa Quy 
ch nay. 

6. Thirc hin lien doanh, lien k&, gop vin và phi hçp vi các co si nghiên 
ciru, dào tao,  các doanh nghip, t chüc trong nuóc sau khi duqc Trithng cho phép. 

7. Vin duqc trIch 1p các qu5 theo quy djnh cüa pháp 1ut và các quy djnh 
khác có lien quan. 

8. Trong hoat dng hçip tác quc t, Vin ducic thirc hin các quyn duOi day 
sau khi Trueing cho phép: 

a) Lra chçn di tác, hInh thirc hçp tác nghiên cüu khoa h9c, chuyn giao 
cong ngh, d.0 tix trirc tip, djch vi KHCN vói các t chüc, cá nhân nuóc ngoài 
theo khâ näng và phü hçip vâi 11th vijc chuyên mOn cña Vien; 

b) Mii các chuyên gia, nhà khoa h9c nuc ngoái dn lam vic, trao di khoa 
h9c, thirc hin các thim vi KHCN cüa Vin; 
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c) Cir can b, viên chi'rc thuc quyn quãn 1 cüa Vin di cong tác chuyên 
mOn, hQc tp nâng cao trInh d a nithc ngoài. 

Chtwng III 

TO CH1TC CUA VIN 

Diu 6. cu ti chfrc cüa Viên 

1. C cu t chirc cüa Vin gm: Hi dng Vin; Lãnh dao  Vin: Vin 
tnr&ng và các Phó Vin trtthng; K toán truang; Hi dng khoa hçc Vin; cac 
phông chüc näng, các phông nghiên ciru chuyên ngành và các dm vj thuc Vin. 

2. Hiu tru&ng quyt djnh b nhim, min nhim Vin tru&ng, Phó Vin 
tru&ng và K toán trrnYng. 

3. Vin tnr&ng, các Phó Vin trtthng và K toán tnthng là viên chüc Trithng. 
A Dieu 7. Hçn Iong Viçn 

1. Hi dng Vin là Co quan có thm quyn quyt djnh v chin luçic phát 
trin, djnh huàng nghiên cru, Ca cu t chrc các don vj thuc Vin, t chirc giám 
sat các boat dng cüa Vin. 

2. Hi dng Vin do Hiu truâng quy& djnh thành l.p có nhim kS'  05 näm. 

3. Hi dng Vin gm 05 thành viên: Dai  din Ban Giám hiu là ChU tjch 
Hi dng, dai  din Phóng KH&CN, Vin tnthng, lành dao  Khoa chuyên ngành và 
mt nhà khoa hçc thuc 1mb virc hoat dng cüa Vin. Trong qua trInh hott dng, 
Hi dng Vin có th d nghj thay di thành vién khi c.n thit. 

4. Hôi dng Vin có nhim vi: 

a) Thirc hin chIrc näng thm djnh và giám sat boat  dng chuyên mon cüa 
Vin: 

- Thm djnh mvc  tiêu, nhim viii, k hoach  thirc hin thim vi và các quy 
ch cüa Vin; 

- Giám sat boat dng cüa Vin theo quy djnh cüa pháp lut và Quy ch thI 
dim nay. 

b) Hop djnh k' mi nãm 02 lAn và có th hçp bAt thu&ng khi có qua nüa s 
thành viên Hti dng yêu cAu hoc theo d nghj cUa Hiu trithng. 

.A A Dieu 8. Hçi dong khoa h9c Viçn 

1. Hôi dng kboa hçc Vin do Vin truàng thành lip, gm các chuyên gia, 
nhà kboa h9c Co uy tin trong và ngoài trtthng, hay dai  din doanh nghip thuc lTnh 
virc boat dng cüa Vin. 
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2. Hi dng khoa hçc Vin có chüc näng tu v.n cho Vin trithng các vn d 
h9c thut, ni dung chuyên mon cüa các nhim vi khoa hçc và cong ngh, dánh 
giá kt qua hoat dng khoa hQc và cong ngh cüa Vin. 

Diu 9. Nhim vii và quyn hn cüa Vin trtthng 

1. Chju trách nhim toàn din tnxic Trithng và pháp 1u.t v các hoat  dng 
cüa Vin; là ngi.thi dai  din theo pháp lu.t cUa Vin trong quan h vâi các t chüc 
và cá nhân trong và ngoài niiâc. 

2. Chju sir länh dao  cUa Trumg và sir giám sat cüa Hi dng Vin. 

3. Thirc hin quyn tir chü và tr chju trách nhim v toàn b hot dng cüa 
Vin. 

4. Quyt djnh vic sp xp, diu chinh t chirc b may cüa Vin. 

5. Quyt djnh vic b nhim, min nhim cp trithng, cp phó các phông 
chi'rc näng, các phông nghiên thu chuyên ngành cüa Vin. 

6. Di.rçic quyn tuyn diing, diu chinh, b trI sir dung can b, ngi.r1i lao 
dng cüa vin phü hçip vâi D an vj trI vic lam dã diiçic Hi dng Vin phé duyt. 

7. Vin truâng disçic quyn phân cOng cong vic, chm dirt hçip dng lao 
dng theo quy djnh cüa pháp luat. 

8. T chüc xây dirng và thirc hin Quy ch chi tiêu ni b, quy ch dan chü, 
quy ch t chüc và hoat dng cUa Vin. 

9. Thay m.t Vin k kt các hçip dng kinh t, hqp dng lao dng, hqp dng 
khoán vic, các giao djch dan sir, hoc üy quyn cho các Phó Vin tru&ng k kt 
các loai 

hçip dng do và chju trách nhim thirc hin dy dü các hçip dng theo quy 
djnh cüa pháp lu.t. 

10. Chju trách nhim v vic sü diing vé,n và tài san cüa Vin, tài san cüa 
TruOng theo các quy djnh cüa pháp lut và cüa Tru?mg. 

11. T chüc cOng tác k toán - tài chInh, dir toán và thanh quyt toán theo 
các quy djnh cüa Nhà nixóc hin hãnh, t chirc cong khai tài chInh hang nàm theo 
quy djnh cüa pháp lut. 

12. Trix&ng hcip Vin tnthng không hoàn thành nhim viii hotc vi phtm Quy 
ch t chüc và hoat dng cüa Vin thI tay theo tInh cht, müc d vi phm së bj 
min thim hoc xtr l k luat  theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

• A • A t r • A 9 9 Dieu 10. Trach nhiçm cua Pho Viçn trwrng, Ke toan trirong 

1. Phó Vin tnrâng chju trách nhim tnrc Vin tru&ng, Hiu truâng và 
trtthc pháp lut v lTnh vrc cong tác ducic phân cOng phii trách ho.c üy quyn. 
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2. K toán trithng chlu trách nhim tnróc Vin truâng, Hiu tru&ng và tnrâc 
pháp 1u.t v cong tác tài chInh, k toán cUa Vin. 

Diu 11. Quy trInh b nhim, b nhim 1ii Vin trtr&ng, Phó Vin 
tru'&ng và K toán tru'&ng 

1. Tiêu chu.n b nhim, b nhim 1i Vin tnrâng, Phó Vin tnr&ng và Ké 
toán trithng 

Tiêu chun b nhim, b nhim 1i Vin trithng, Phó Vin trtthng và K toán 
trithng theo quy djnh tai  Quy ch B nhim, b nhim 1i, kéo dài th?ñ gian gitt 
chirc v11, thôi gitr chirc viii, ti'r chüc, min nhim viên chi'rc quán 1 cüa Tri.thng Di 
hçc Xây dirng Ha Ni. 

2. Quy trInh b nhim Vin trithng, Phó Vin tru&ng và K toán truâng 
dtrçic thirc hin theo các buóc sau: 

B,thc 1. D xut chü tnxclng b nhim 

Hi nghj Tp th lath dao  Vin (gm Hi dng Vin, Phó Vin tn.nng). 

- Chü trl: Chü tjch Hi dng Vin. 

- Thành phn: Tp the länh dao  Vin. 

- Ni dung: 

+ Thão lun và thng nht xác djnh nhu cu, s krçing, dir kin phân cong 
lTnh vrc cong tác và nguôn nhân sir dôi vth chüc vi së dé nghj bô nhim; 

+ Lp ti trmnh d xut chü truang b nhim kern theo biên bàn hi nghj trInh 
Hiu trithng (qua Phông T chrc Can be); 

- Phông T chüc Can b thm djnh, báo cáo Hiu tnr&ng, Dâng üy trtr&ng 
cho kin v chü truc1ng thirc hin quy trInh b nhim; 

- Triiing hqp cn thi&, Phông T chirc Can bO d xut chü trumg. 

Sau khi có chü trucmg dng cüa Dâng üy trithng, Phông T chüc Can b 
chü trI phi hqp vth Tp th lAth d?.o  Vin, Chü tjch Hi dng Vin thrc hin các 
bithc sau: 

a) Tru?mg hqp nhân sir do Vin d xut 

Bu'ó'c 2. Tap th lAnh dao  Vin thâo lun, thng nht v chü truang và có 
van bàn gri Phông T chüc Can b nêu rô co d.u, tiêu chun, diu kin, dir kin 
phân cong và nhãn sir. 

Phàng T chüc Can bE báo cáo Hieu trix&ng và xin kin Dãng Uy. 
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Bwó 3. Can cir kin cüa Dàng üy, Tp th lânh dao  Vin ph6i hçip vâi 
Phóng To cht'rc Can b gp nhân sir duçic dê nghj b nhim d trao di kin v 
yéu câu nhim vi cong tác và nhüng vn d lien quan. 

Buoc 4. Tp th lânh dao  Vin phi hçp vói Phông T chüc Can b lam vic 
vi Tp the lãnh dao  don vj và cap üy noi nhân sir dang cong tác d trao di v nhu 
câu bô nhim; xin kiên nhn xét, dánh giá bang van ban v nhân sr dr kin b 
nhiêm. 

Bwóc 5. Tp th lânh dao  Vin thão lun, nhn xét, dánh giá và biu quyt 
nhân sir (bang phiu kin). Phiu 1.y kin do Phông T chüc Can b chun bj, co 
dóng du treo cUa Truing; k& qua kim phiu duqc cOng b tai  hi nghj; có biên 
bàn kim phiu, biên bàn hi nghj. 

Tnrông hcp nhân sir dat  t l phiu trên 50% s phiu dng thi th1rc hin 
bi.róc tip theo cña Quy trInh. Tnthng hqp nhân sr dat  t' 1 phiu không qua 50% 
s phiu dng thI báo cáo dy dü các kin khác nhau (nu co) d Hiu truông 
xem xét, quyêt djnh. 

•:• Quy& djnh b nhim 

Sau khi hoàn thành quy trInh nhân sir, Vin 1p t& trInh và hoàn thin h so 
theo quy djnh tai  Quy ch B nhim, b nhim lai,  kéo dài thii gian giü chirc vi, 
thOi git chirc vi, tü chirc, min nhim viên chirc quán 1 cüa Tnr&ng Dai  hçc Xây 

dimg Ha Ni (qua PhOng Ti chüc Can be). 

Hiu truOng d nghj Dãng üy trrnmg xem xét, quy& nghj b nhim nhân sr, 
trên co so do ra quyt djnh b nhim. 

b) TriiOng hçip nhân sir không do Vin d xu.t 

Bithc 2. PhOng T chüc Can b báo cáo Hiu trithng và xin kin Dâng üy. 

Can cir kin cüa Dâng üy, PhOng T chüc Can b trao di kin vOi Tp 
th lành dao Viên v dr kin b nhim nhân sii. 

Bithc 3. PhOng T chüc Can b trao di kin vOi Tp the lanh dao  don vj 

noi nhân s1r dang cong tác v chü truorng b thim và ly nhn xét, dánh giá cüa 

tp th lãnh dao  và cp üy. 

Bithc 4. PhOng T chi'rc Can b g.p nhân sir &rçic d%r kin b nhim dé trao 
di kin v yêu cu nhim vi cong tác. 

•:• Quy& djnh b nhim 

Sau khi hoàn thành quy trinh nhân sr, Phông T chüc Can bO 1p t trInh và 

hoàn thin h so theo quy djnh d trInh Hiu tnrOng. 

Hiu trirOng d nghj Dàng Uy trir1ng xem xét, quyêt nghj bô thim nhân sir, 
trên co sO do ra quyt djnh b nhim. 
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3. Quy trinh bô nhim li Vin tnràng, Phó Vin tri.râng và K toán tru&ng 
diçic thirc hin theo các bithc sau: 

Bwó'c 1. D xut chü tr.rcxng b nhim li 

Hi nghj Ip  th lãnh dao  Vin (gm Hi dng Vin, Phó Vin trixing). 

- ChU tn: ChU tjch Hi dng Vin. 

- Thành phn: Tp th lânh dao  Vin. 

- Ni dung: 

+ Dánh giá thcñ gian giü chi'rc vi cüa Vin tru&ng ho.c Phó Vin tru&ng 
ho.c K toán trtrng; 

+ Báo cáo kt qua dánh giá và ltp ti trInh d xut chü trtrmg ye vic bô 
nhim iai gCri Hiu tnthng (qua Phông Tt chic Can b); 

- Phông T chüc Can bO thrn djnh, báo cáo Hiu tri.x&ng, Hiu tru&ng báo 
cáo Dãng üy trtr&ng cho chU tnrccng thrc hin quy trInh b nhim 1i ho.c không 
b nhim lai; 

- Trixng hçxp cAn thit, Phông T chüc Can b d xuAt chü tmang. 

Sau khi Dáng üy tnr?mg dng v chU trucrng thirc hin quy trInh b nhim 
1i, trin khai thuc hiên các bithc sau: 

Bithc 2. LAy kin tin nhim nhân sir 

T chüc hi nghj toãn th ngu?ii lao dng Vin. 

- Chü trI: Chü tjch Hi dng Vin. 

- Thânh phAn: Toàn th ngi1i lao dng hçip dng cüa Vin. 

- Ni dung: 

+ Trao dôi, tháo lun v yêu cAu b nhim, diu kin, tiêu chuAn di vâi chiirc 
danh b nhiêm lai; 

+ Thông báo nhân sr di.rçic di kin b thim 1a; torn tt 1 ljch, qua trInh 
cong tác; nhn xét, dánh giá ru, khuyt dim; 

+ Nhãn sir dirçic dir kin b thim li trInh bay chixcmg trInh cong tác dir kin 
nu duçic cAp có thm quyn b nhim git chirc vi1; 

+ Thánh viên tham dir hOi  nghj nhn xét, dánh giá v nhân sir (néu co) và gop 
cho chi.rcmg trInh cong tác dir kin; 

+ Thrc hin ghi phiéu lAy kin d& vâi nhân s'r dr kin b nhim li theo 
phi.rng thc bO phiu kin (phiu lAy kin do PhOng T chüc Can b chuãn bj, có 
dóng dAu treo cüa Tru&ng; kt qua kiêm phiêu khOng cong bô ti hi nghj). 

Bu'ô'c 3. Biu quyét nhân sir 
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T chrc hi nghj T.p the lãnh dao  Vin 

- Chü trI: Chü tjch Hi dtng Vin. 

- Thành phn: Tp th lãnh dao  Vin. 

- Ni dung: 

+ Phân tIch kt qua 1y phiu & các hOi  nghj; 

+ Xác minh, kt 1un nht1ng vn d m&i nay sinh (nu có); 

+ Ly kin bang van bàn cüa cp üy dan vj v nhân sr duqc d nghj b 
nhiêm lai; 

+ Tp th lânh dao  Vin thâo 1un, then  xét, dánh giá và biu quy& nhân s1r 
(b.ng phiu kin). Phiu 1.y kin do phông T chrc Can b chun bj, có dóng du 
treo cüa Tru&ng; kt qua kim phiu dixçic cong b tai  hi nghj; có biên bàn kim 
phiêu, biên bàn hi nghj. 

Tnr&ng hçip nhân sir dt t 1 phiu trén 50% s phiu dng thI thirc hin 
buâc tip theo cüa Quy trInh b nhim 1i. Tru&ng hçip than slr dt t 1 phiu 
không qua 50% s phiu dng yc thI báo cáo dy dü các kin khác nhau (nu co) 
d Hiu tnx&ng xem xét, quy& djnh. 

- Quyt djnh b nhim lai. 

Sau khi hoãn thành quy trInh than sr, Vin 13p t& trInh vá hoàn thin h sa 
theo quy djnh d trInh Hiu tnthng (qua Phông T chirc can be). 

Hiu tnr&ng d nghj Dãng üy tru&ng xem xét, quy& nghj b nhim lai  nhân 
sr, trên ca s& do ra quy& djnh b nhim 1i. 

Diu 12. Co ch tin Itrong di vói v tn Vin tru&ng, Phó Vin trur&ng và 
K toán tru'&ng 

Ca ch tin krcrng di vói vj trI Vin tru&ng, Phó Vin trithng và K toán 
tri.r&ng d.rçic quy djnh ti D an thI dim ca ch tài chInh cUa các T chirc Khoa 
h9c và Cong ngh trirc thuOc  Trtr&ng ban hành kern theo Nghj Quyt so 37/NQ-
HDTDHXDHN ngày 28 tháng 12 näm 2021 cüa Hi dng Trir&ng Dai  h9c Xây 
dimgHàNi. 

Diu 13. T chile dãng, doàn th trong Vin 

1. Các dáng viên cüa Vin sinh hot tai  chi b Khoa chuyên ngành hoc cO th 
thành 1p t chi'rc Bang khi có dü di&u kin theo quy djnh. 

2. Các doàn viên cong doán và doãn thanh niên cüa Viên sinh hoat tai  các cong 
doàn, doàn thanh niên cüa Khoa chuyên ngành hoc có th thành 1p to chi'rc riêng 
khi Co dü diu kin theo quy djnh. 

3. Các th chüc doàn th cüa Vin ho.t dng theo quy djnh cüa pháp 1ut, tuân 
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thu ton chi m11c dIch cüa th chirc mInh và cüng hithng tói thc hin t& chirc näng, 
nhim vi chung cüa dan vj. Các t chirc doàn th cüa Vin n&m trong h thông t 
chirc doàn th cüa Tnthng. 

Chirong IV 

TA! CHtNH vA TA! SAN 

Diu 14. Quãn 1 tài chInh 

1. Vin dtrçic tir chU v tài chInh, chU dtng tao  vn, duçic 1p và si'r dçing 
dung mic dIch và có hiu qua các loai qu theo quy djnh chung cña pháp 1ut và 
Quy ch nay. 

2. Các ngun thu cUa Vin gm: 

a) Kinh phi thirc hin nhim vii KHCN do ca quan Nhã nuàc giao, d.t hang 
trirc tip hay thông qua tuyn ch9n, du thu; 

b) Các hçip dng nghiên c1ru khoa hçc và chuyn giao cong ngh vói các di 
tác; 

c) Thu tü phi và 1 phi theo quy djnh; 

d) Kinh phi thu dtrçic qua các hçip dng dào tao,  hi thão; 

d) Kinh phi thu diiçic thông qua các hqp dng tr v.n, djch vi1, san xut kinh 
doanh phU hçip vâi linh virc chuyên mon cüa Vin; 

e) Vn tâi trçl, qua biu cüa các t chirc, cá nhân trong và ngoài nrnc; 

g) Thu ti'r thanh 1 tài san theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

h) Các ngun thu hçip pháp khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

3. Các khoãn chi cüa Vin gm: 

a) Chi thirc hin nhim vi, hçp dng K}iCN; 

b) Trá lirong và các khoán dóng gop theo tin luang; 

c) Mua s.m, thuê ca sâ vt chit, phucing tin k thut c.n thi& cho các hoat 
dng cüa Vin; 

d) Thu và các khoân dóng gop nghla vi theo quy djnh phâi np; 

d) Các khoân chi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Quy ch chi tiêu ni 
b cUa Vin. 

4. Hang näm, sau khi trang trãi t.t Ca CC khoân chi phi hqp 1, thirc hin d.y 
du nghTa vi di vài Nhà ni.róc và Tnthng theo quy djnh, trong ph.n chênh 1ch thu 
1ón han chi con lai  (nu co) duçic trich 1p các qu theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. S di.r kinh phi cOn lai sau khi dã trir tAt cã các khoãn chi và trIch 1p các 
qu theo quy djnh, Vin tr quyt djnh vic sü ding d chi thng them thu nh.p cho 
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can b, viên chi'rc và ngisàri lao dng theo quy ch chi tiêu ni b cüa Vin. 
S• 9 9 •A theu 15. Ta. san cua Viçn 

1. Tài san cüa Vin bao gm: Tài san c djnh, tài san cUa Vin ttr trang bj, 
cac tài san vô hInh và hU'u hInh hcip pháp phát sinh trong qua trInh hoat dng cüa 
Vin. 

2. Vin ducic quyn sir ding tài san, ca sâ 4t chat chrçic giao dé gop von 
lien doanh theo quy djnh cüa pháp lu.t d thirc hin các nhim vit thirc thi các 
quyn v sà hüu trI tue, chuyn giao và thuang mi hóa các tài san trI tu nu dugc 
Truông phê duyt. 

3. Vin có trách nhim bào quãn, sü diing tài san dung miic dIch và Co hiu 
qua. Toàn b tài san phãi dxçic thng kê d.y dü, ghi s sách và quân l theo quy 
djnh cüa Nhà ni.róc. Vic thanh 1, chuyn nhi.rcing và diu dng tài san phâi tuân 
theo các quy djnh cüa Nba rnthc và cüa Tn.räng. 

4. Vin trir&ng chju trách nhim quãn l, bào toàn va phát trin tài san ducic 
giao. Khi kt thác nhim kS'  quãn l, nghi ch d hoc thuyên chuyn cong tác, 
Vin trixâng có trách nhim bàn giao dy dü tài san cüa Vin theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

Chirong V 

DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 16. Hiu lire thi hành 

Quy ch nay có hiu hrc k tir ngày k quy& djnh ban hành. Các quy ch 
truâc day trái vâi Quy ch nay du bäi bO. 

EDiu 17. T chfrc thirc hin 

Trong qua trInh thirc hin, Quy ch nay cO th di.rçic diu chinh, b sung cho 
phü hqp vói yêu cu thirc t. Vic diu chinh, b sung Quy ch do Hiu trisàng 
xem xét và quyêt djnh./j1 

P —-  guyn Hoàng Giang 
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