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BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y 

tế thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5077 /QĐ-BYT 

ngày 08  tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

Chương I. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và mối quan hệ công tác của 

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng được thành lập theo Quyết định số 3796/QĐ-BYT ngày 24 tháng 9 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 2. Vị trí pháp lý   

1. Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế (sau đây gọi tắt là 

Viện) là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Trường Đại học Y tế công cộng.  

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có trụ sở làm việc tại Hà 

Nội. 

2. Tên Viện 

- Tên tiếng Việt: Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế        

- Tên tiếng Anh: Health Management Training Institute  

- Tên viết tắt tiếng Anh: HMTI  

     3. Trụ sở giao dịch 

- Trụ sở: số 138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành  

phố Hà Nội 

- Số điện thoại: 00-844-62662328                       

- Số Fax:    00-844-62662385  

- Email:  vqlyt@ hsph.edu.vn 

Điều 3. Tổ chức Đảng và đoàn thể trong Viện 

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Viện là một bộ phận của Đảng 

bộ Trường Đại học Y tế công cộng, lãnh đạo các hoạt động của Viện theo chức 
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năng, nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ 

Đảng Cộng sản Việt Nam.  

2. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội 

khác trong Viện được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Các 

tổ chức này có trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo Viện để thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của Viện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đã được xác 

định trong Điều lệ của tổ chức đó. 

 

Chương II. 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VIỆN 

Điều 4. Chức năng 

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế có chức năng giúp Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng trong việc tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức; đào tạo chính quy bậc đại học, sau đại học về chuyên 

ngành quản lý y tế; đồng thời tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

quản lý trong ngành y tế và tư vấn, chuyển giao các công nghệ quản lý cho các 

đơn vị trong ngành y tế theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nhiệm vụ  

1. Đào tạo, bồi dưỡng 

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý cho cán bộ quản lý ngành y tế 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý cho cán 

bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành y tế theo sự chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức xây dựng và chuẩn hóa chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ 

lãnh đạo, quản lý, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý ngành y tế theo chỉ đạo và phân cấp của Trường Đại học Y tế công 

cộng, của Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản 

lý ngành y tế theo qui định của pháp luật. 
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b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành y tế theo 

tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức ngành y tế theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức ngành y tế theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành y tế theo 

tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo 

chỉ đạo và phân cấp của Trường Đại học Y tế công cộn, của Bộ Y tế và theo quy 

định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức ngành y tế theo quy định của pháp luật. 

c) Tổ chức đào tạo các khóa chính quy đại học, sau đại học về quản lý y tế.  

- Làm đầu mối xây dựng hồ sơ mở các mã ngành đào tạo về quản lý y tế, 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện chương trình và tài liệu đào tạo theo các 

mã ngành đào tạo quản lý ý tế đã được phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo chính quy đại học và sau đại học về 

quản lý y tế theo sự phân công của Trường Đại học Y tế công cộng và theo quy 

định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả đào tạo theo phân cấp của Trường 

Đại học Y tế công cộng và theo quy định của pháp luật.  

d) Cấp chứng chỉ, chứng nhận các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế 

và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo phân cấp 

của Trường Đại học Y tế công cộng, của Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật.  

2. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về quản lý y tế 

a) Tổ chức thử nghiệm các mô hình quản lý tiên tiến trong lĩnh vực quản lý 

y tế và những lĩnh vực liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển các 

chương trình đào tạo phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. 

b) Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo quản lý của các đối tượng đào tạo 

theo quy định, làm cơ sở cho việc điều chỉnh cập nhật chương trình phù hợp với 

các giai đoạn phát triển, theo từng vùng kinh tế - xã hội. 
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c) Thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng các giải pháp, mô hình quản lý 

y tế nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong ngành y tế. 

       d) Nghiên cứu, cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng chương trình đào tạo và 

xây dựng chính sách để tăng cường năng lực về quản lý, điều hành trong ngành y tế. 

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý y tế 

a) Tư vấn cho các cơ sở y tế trong nước và các tổ chức khác trong việc áp 

dụng các mô hình, công nghệ quản lý nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.  

b) Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và các dự án can thiệp về quản lý 

để giải quyết vấn đề theo cách tiếp cận Quản lý chất lượng toàn diện (Total 

Quality Management - TQM), Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International 

Organization for Standardization-ISO) và theo quy trình của JCI (Joint 

Commission International)…, nhằm nâng cao năng lực quản lý y tế cho các cán 

bộ, viên chức trong ngành y tế và các đối tượng khác có nhu cầu. 

c) Thực hiện các dịch vụ tư vấn triển khai, chuyển giao các mô hình và 

công nghệ quản lý trong lĩnh vực y tế. 

d) Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để cung cấp các dịch 

vụ tư vấn, dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý hệ thống y tế 

theo đúng qui định của pháp luật, bao gồm cả liên kết đào tạo chứng nhận quốc tế. 

đ) Thực hiện các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện 

theo quy định của pháp luật. 

4. Hợp tác quốc tế 

a) Viện chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký các văn bản ghi nhớ, 

thoả thuận về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi 

chuyên gia về lĩnh vực quản lý y tế với các tổ chức trong nước và quốc tế theo 

quy định của pháp luật. 

b) Viện xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với 

các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ theo quy định 

của pháp luật, theo phân cấp của Trường Đại học Y tế công cộng và của Bộ Y tế. 

c) Viện báo cáo và thực hiện việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế 

theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Trường Đại học Y tế công 

cộng và của Bộ Y tế. 

d) Viện được tham gia các tổ chức quốc tế về giáo dục đào tạo trong lĩnh 

vực quản lý y tế, khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước, 

theo phân cấp của Trường Đại học Y tế công cộng và Bộ Y tế. 



 5 

5. Quản lý đơn vị 

a) Xây dựng và triển khai quy chế hoạt động của đơn vị và thực hiện quy 

chế dân chủ theo quy định của pháp luật. 

b) Xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Viện đủ về số lượng, 

đạt tiêu chuẩn về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi và giới.  

c) Tổ chức cho giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ, viên chức và người học 

tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội. 

d) Quản lý hiệu quả các nguồn lực của Viện, quản lý tổ chức, nhân lực, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Viện theo phân cấp của Trường 

Đại học Y tế công cộng và theo quy định của pháp luật. 

đ) Tổ chức thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách; sử 

dụng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ để mở rộng các hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao đời sống của cán bộ, viên 

chức của Viện theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường Đại học Y tế công cộng 

và  Bộ Y tế giao. 

Điều 6. Quyền hạn  

Viện được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định và phân cấp của Bộ Y tế, chịu 

trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng và trước pháp luật về hoạt động của mình. 

 

Chương III. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA VIỆN 

Điều 7. Lãnh đạo Viện  

1. Viện có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.  

2. Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển 

và miễn nhiễm, cách chức theo quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng. Viện trưởng chịu trách nhiệm 

trước Bộ trưởng Bộ Y tế, trước Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng và 

trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện. 

3. Các Phó Viện trưởng do Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và miễn nhiệm, cách chức theo quy định của 

pháp luật. Phó Viện trưởng là người giúp việc Viện trưởng, được Viện trưởng 

phân công phụ trách một số công việc, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và 

trước pháp luật về công việc được giao. 
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        Điều 8. Các Hội đồng 

Hội đồng Khoa học Công nghệ và các Hội đồng tư vấn khác của Viện là tổ 

chức tư vấn cho Viện trưởng về công tác khoa học, công nghệ và đào tạo.  

Khi có yêu cầu và đủ điều kiện, Viện trưởng sẽ trình Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng quyết định thành lập các Hội đồng theo phân cấp của 

Trường Đại học Y tế công cộng và theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Các tổ chức thuộc Viện 

- Văn phòng Viện (Hành chính quản trị -Tổ chức cán bộ -Hợp tác quốc tế); 

- Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; 

- Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế; 

- Bộ môn Quản lý bệnh viện; 

- Bộ môn Quản lý Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị y tế; 

- Bộ môn Quản lý Dược; 

- Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế;   

- Bộ môn Quản lý nhân lực; 

- Bộ môn Chính sách và Hội nhập; 

- Bộ môn Quản lý Hành chính nhà nước; 

- Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế. 

Các đơn vị, tổ chức khác thuộc Viện được Viện trưởng đề nghị cấp có thẩm 

quyền thành lập khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về 

trình tự, thủ tục thành lập đơn vị, tổ chức mới.  

2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các 

phòng và các đơn vị trong Viện do Viện trưởng quy định. 

Điều 10. Quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng 

1. Được đề xuất thành lập hoặc giải thể các tổ chức của Viện theo quy định 

của pháp luật, theo phân cấp quản lý của Bộ Y tế và của Trường Đại học Y tế 

cộng cộng. 

2. Đề xuất tuyển dụng và quản lý, sử dụng viên chức của Viện theo phân 

cấp của Bộ Y tế, của Trường Đại học Y tế công cộng và qui định của pháp luật. 

3. Đề xuất ký các hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động với các cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc tại Viện theo quy định của pháp luật. 

4. Đề xuất với Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng quyết định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp trưởng, cấp phó 

của đơn vị thuộc Viện theo quy định của pháp luật. 
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5. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức của Viện; tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức; chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần và tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ, viên chức của Viện và người 

học tham gia các sinh hoạt đoàn thể, hoạt động xã hội. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các mặt hoạt động của Viện; thực 

hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý 

của Bộ Y tế và của Trường Đại học Y tế công cộng.  

7. Bảo đảm quyền lợi của người học theo quy định của Trường Đại học Y 

tế công cộng và quy định của Nhà nước. 

8. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động về 

đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của Viện được quy định tại 

Chương II của Quy chế này. 

Điều 11. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Viện trưởng 

1. Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng trong việc quản lý và điều hành các 

hoạt động của Viện, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân 

công của Viện trưởng và giải quyết các công việc do Viện trưởng giao. 

2. Khi giải quyết công việc do Viện trưởng giao, Phó Viện trưởng thay mặt 

Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về kết quả thực 

hiện công việc được giao. 

Điều 12. Nhân lực làm việc Viện 

1. Số lượng cán bộ, viên chức làm việc tại Viện sẽ được xác định theo Đề 

án vị trí việc làm được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu 

công việc của Viện. 

2. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện có trách 

nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, xác 

định số lượng người làm việc tại Viện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt. 

3. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, Viện trưởng đề xuất với Trường Đại học Y tế công 

cộng tổ chức tuyển dụng và quản lý, sử dụng viên chức theo quy định phân cấp 

của Bộ Y tế, của Trường Đại học Y tế công cộng và quy định của pháp luật. 

4. Viện trưởng đề xuất với Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng ký 

hợp đồng hoặc ủy quyền cho Viện trưởng ký hợp đồng thuê, khoán đối với 

những công việc không cần bố trí lao động thường xuyên và các hoạt động dịch 

vụ khác theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Viện. 
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Điều 13. Nghĩa vụ, quyền lợi của viên chức, người lao động hợp đồng 

1. Nghĩa vụ của viên chức, người lao động hợp đồng 

Viên chức, người lao động hợp đồng lao động của Viện phải đạt tiêu chuẩn 

theo yêu cầu của vị trí việc làm và quy định chung của chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức; phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tham gia 

các hoạt động chung của Viện; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để 

nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phải tuyệt đối 

chấp hành sự phân công của Viện trưởng. 

2. Quyền lợi của viên chức, người lao động hợp đồng 

a) Viên chức, người lao động hợp đồng lao động của Viện có quyền được 

bảo đảm các điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp, được bố trí làm công tác 

chuyên môn theo khả năng và chuyên khoa của mình, được đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp 

luật, được pháp luật bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình; 

b) Viên chức, người lao động làm việc tại Viện được đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp và các chế độ đặc thù 

nghề nghiệp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Cộng tác viên của Viện 

1. Cộng tác viên là các chuyên gia, cán bộ khoa học trong nước và ngoài 

nước được Viện mời tham gia theo lĩnh vực chuyên môn, nội dung công việc và 

theo quy định của pháp luật; 

2. Viên chức của Trường Đại học Y tế công cộng có thể là cộng tác viên 

của Viện sau khi có sự đồng ý Viện trưởng và Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế 

công cộng. Các viên chức của Nhà trường tham gia làm cộng tác viên tại Viện 

thì được hưởng thù lao công việc theo mức độ tham gia công việc của từng cá 

nhân và do Viện trưởng quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện. 

 

Chương IV. 

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA VIỆN 

Điều 15. Cơ chế tài chính 

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế là đơn vị dự toán, thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng, có bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế 

toán, có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản của Viện theo quy định 

của pháp luật. Trong giai đoạn đầu, Viện thực hiện hạch toán phụ thuộc, các  
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giao dịch về tài chính của Viện thông qua tài khoản chung của Trường Đại học 

Y tế công cộng; giai đoạn sau, khi có đủ điều kiện, Viện sẽ chuyển thành đơn vị 

dự toán cấp III, hạch toán độc lập thuộc Trường Đại học Y tế công cộng. 

Điều 16. Nguồn tài chính 

1. Ngân sách Nhà nước cấp cho Viện thông qua Trường Đại học Y tế công 

cộng bao gồm: 

- Kinh phí hoạt động thường xuyên. 

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, 

ngành và các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao;  

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo chế độ đặt hàng của Trường hoặc 

Bộ Y tế. 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị 

phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo dự án và kế hoạch hàng 

năm; vốn đối ứng do các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thu từ các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, thu 

từ dịch vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác 

theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả 

năng của Viện. Mức thu của các dịch vụ trên được thực hiện trên nguyên tắc thu 

đúng, thu đủ, có tích lũy và công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. 

3. Các nguồn vốn viện trợ, quà biếu, tặng, cho của các tổ chức, cá nhân 

trong nước và quốc tế. 

4. Nguồn vốn vay, vốn đóng góp. 

5. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Nội dung chi 

1. Chi hoạt động thường xuyên của Viện. 

2. Chi cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Viện: chi đào tạo, đào 

tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… 

3. Chi hoạt động cung ứng dịch vụ đào tạo, dịch vụ nghiên cứu khoa học, 

thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. 

4. Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, 

ngành, cấp cơ sở; chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn viện trợ nước 

ngoài; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao. 
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5. Chi đầu tư phát triển gồm: chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm 

tài sản cố định, trang thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định 

của Nhà nước. 

6. Chi trả vốn vay, vốn đóng góp. 

7. Chi cho việc giao dịch, quảng bá các dịch vụ (đào tạo, tư vấn và nghiên 

cứu khoa học). 

8. Chi thuê mướn chuyên gia, chi đào tạo nhân lực Viện. 

9. Các khoản chi hợp pháp khác theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Viện và của Luật Ngân sách. 

Điều 18. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản 

1. Quản lý tài chính 

a) Hằng năm, Viện có trách nhiệm mở số sách kế toán để theo dõi, quản lý 

và sử dụng các nguồn kinh phí của Viện theo đúng quy định của pháp luật. Mọi 

khoản thu, chi của Viện phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, có 

hiệu quả và tuân thủ Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện, của Trường Đại học Y tế 

công cộng đã được thông qua.  

b) Hằng năm, Viện có trách nhiệm lập dự toán thu, chi; thực hiện việc 

quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính với Trường Đại học Y tế công cộng để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế theo quy định của pháp luật. 

c) Viện thực hiện việc tự kiểm tra và công khai tài chính theo quy định của 

pháp luật. 

 2. Quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị 

a) Viện được sử dụng và quản lý đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các 

trang thiết bị văn phòng và phòng thí nghiệm thực hành, các kết quả hoạt động 

khoa học, công nghệ và một số tài sản khác do Trường Đại học Y tế công cộng 

hoặc Bộ Y tế giao cho Viện. 

b) Trường Đại học Y tế công cộng đảm bảo điều kiện làm việc, cơ sở vật 

chất phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của 

Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

c) Hằng năm, Trường Đại học Y tế công cộng có trách nhiệm bố trí kinh 

phí để bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định trang thiết bị và cải tạo, nâng cấp cơ sở 

vật chất của Viện theo đúng quy định của pháp luật. 

d) Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư mua 

sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị của Viện phải thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật và phân cấp của Trường Đại học Y tế công cộng. 
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đ) Cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Viện được đầu tư từ bất kỳ 

nguồn kinh phí nào cũng đều phải được quản lý, bảo dưỡng, sử dụng, kiểm kê, 

báo cáo theo quy định của pháp luật. 

e) Viện thực hiện việc tính, trích và hạch toán khấu hao, hao mòn tài sản cố 

định của Viện theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V. 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VIỆN 

VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y TẾ 

Điều 19. Mối quan hệ của Viện với các cơ quan quản lý 

1. Viện chịu sự quản lý nhà nước về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

tư vấn và chuyển giao công nghệ của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội 

vụ và theo sự phân cấp của Trường Đại học Y tế công cộng. 

2. Viện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát của các Vụ, Cục 

thuộc Bộ Y tế trong việc triển khai các hoạt động của Viện. 

3. Viện chịu sự quản lý, lãnh đạo toàn diện của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về 

toàn bộ hoạt động của Viện. 

Điều 20. Mối quan hệ của Viện với các đơn vị trong Trường Đại học Y 

tế công cộng 

1. Mối quan hệ của Viện với các phòng, ban chức năng (Phòng Tài chính 

kế toán, Tổ chức cán bộ, đào tạo...) thuộc Trường Đại học Y tế công cộng:  

Viện chịu sự hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, giám sát của các phòng, ban 

chức năng thuộc Trường Đại học Y tế công cộng trong việc tổ chức triển khai 

thực hiện các hoạt động của Viện.  

2. Mối quan hệ của Viện với các khoa, bộ môn khác trong Trường Đại học 

Y tế công cộng: 

Viện có mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, phối hợp các Khoa, bộ môn khác 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng trên cơ sở hợp đồng công việc để thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện và của Trường Đại học Y tế công cộng. Các 

giảng viên, nghiên cứu viên của các khoa, bộ môn thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng có trách nhiệm tham gia các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học của Viện theo đề xuất của Viện trưởng và sự đồng ý phê duyệt của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y tế công cộng. 
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Điều 21. Mối quan hệ của Viện với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước 

1. Viện có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong và 

ngoài ngành y tế để tổ chức, xây dựng hệ thống đào tạo quản lý thống nhất, 

chuẩn hóa chương trình đào tạo cho các lĩnh vực quản lý chuyên ngành. 

2. Viện có mối quan hệ phối hợp với các viện nghiên cứu trong ngành y tế 

để tổ chức, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành. 

3. Viện được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành 

Y tế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Trường Đại học Y tế công cộng 

hoặc Bộ Y tế giao theo quy định phân cấp và quy định của pháp luật. 

Điều 22. Mối quan hệ của Viện với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài 

Viện có mối quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các cá nhân 

người nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và phát 

triển thuộc lĩnh vực quản lý y tế theo chức năng, nhiệm vụ của Viện được giao 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Mối quan hệ của Viện với địa phương 

Viện chịu sự quản lý về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

thông qua Trường Đại học Y tế công cộng theo quy định của pháp luật và có 

trách nhiệm chủ động phối hợp với địa phương, các tổ chức, đơn vị liên quan để 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 

Chương VI. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

1. Quy chế này có 6 chương, 24 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh thì Viện trưởng báo cáo 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng để trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem 

xét, bổ sung và sửa đổi cho phù hợp. 

                                  

 BỘ TRƯỞNG  
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