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QUYET DINH 
hoat dong Phòng Hop tác và Khoa hoe công nghÇ, 

Truong Dai hÍc Kiên Giang 
Phe duyet Quy chê Tó chre v 

HIEU TRU'ONG TRUÖNG �AI HOC KIËN GIANG 

Can cit Quyet dinh só 758/OD-TTg ngày 21/5/2014 cha Thi tuwing Chinh phú ve 
viec thành lép Truong Dai hoc Kien Giang 

C�n ei NghË quyet só l 1/NQ-HÐT ngày 11/6/2020 cua HÙi dóng trrong Truong 

Dai lhoc Kièn Giang ve viee ban hành Quy ché tó chiic và hogt dong cut Truòng Dai 
hoc Kiên Giang; 

Xét dè nghi cua Phòng Hop táe và Khoa hoc cong nghe; 
Theo de nghi cia Phong To chrc Cán bo. 

QUYÈT DINH: 
Dieu 1. Phê duyÇt kèm theo Quyêt �inh này là Quy chê Tô chée và ho¡t �Ùng 

Phong Hop tác và Khoa hÍc công nghÇ, Truong �¡i hÍc Kiên Giang 

Dieu 2. Quyêt dinh này có hiÇu lyc kê të ngày ký. 

Diêu 3. Truong phông Phông Hop tác và Khoa hÍc công nghÇ, Truong phòng 
Phong To chéc Cán bÙ, các don vËthuÙc, trrc thuÙc Truong và các tô chéc, cá nhân có 

liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này 
UC BN TRUÖNNG 

TRUONG 
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KIEN GIANG/ 

Noi nhan: 
- Nhu Dieu 3 (dÃ th/h); 

Ban Giám hieu (dê biêt); ha Luu: VT, TCCB, HTKHCN. 

Nguyên Tuân Khanh 



TRU RYONS N GIANG 

PHONGIATAPY{ THE1OA HQC 
KT�INGUANG/H 

cONG HOA X HOI CHÜ NGH*A VIET NAM 

Doc lap-Tu do -Hanhphúc

QUY CHË 

To chúre và ho¡t dÙng Phông Hyp tác và Khoa hge Công ngh, 

Truong Dai hÍc Kiên Giang 

(Phe duyet theo Quyét dinh só d212/QÐ-DHKG ngày /12/2020 cua 

Hi�u trrong Truong Dai hoc Kiên Giang) 

Chuong I 

QUY DINH CHUNGG 

Dieu 1. Pham vi diêu chinh 

Quy chê này quy dinh vê chúe näng, nhiÇem vu, tô chéc, nguyên t�c hoat dÙng và 

các moi quan hÇ công tác cça Phông Hop tác và Khoa hÍc Công nghÇ Truong Dai hÍc 

Kien Giang: nhiÇm vu và quyên h¡n cça toàn thÁ viên chúc thu�c Phòng. 

Dieu 2. Dôi tuyng áp dång 

Quy ché này áp dung �Ñi vÛi toàn thÃ viên chúe thuÙc Phòng Hop tác và Khoa hoc 

Cong nghê: các cá nhân, don vË có mói quan hÇ công tác vói Phòng 

Chuong II 

CHUC NÂNG VA NHI�M Vr 

Diêu 3. Chúc n�ng 

Tham muu và chËu trách nhiÇm truóe HiÇu truong vê to chúc và quån lý công tác 

nghiên cúu khoa hoc. so hïu tri tuê: hop tác trong nuóc vê nghien céu khoa hÍc, hop 

tác quóe té rong giáo duc, dào t¡o và nghiên cru khoa hoc; Tap chi/Bän tin Khoa hÍc 

cua Truong. 

Dieu 4. NhiÇm vå 

1. Ve khoa hÍc công nghÇ 

a) Xây dung và tham muu cho Hiçu truong quyêt dËnh chiên lroe phát triên khoa 

hoc cóng nghe (KHCN) cua Trrong, chuong trinh, ké hogeh ngân h¡n, dài h¡n vÁ nghièn 

khoa hoe: lp ké hogeh., trién khai thye hiÇn. giám sát tièn dÙ thure hiÇn các dë täi 

nghien céu khoa hoc trong vå ngoai nroc; 

b) Thuong true IlÙi dông Khoa hoc và Dào tao Truong: 
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c) Xây dng và trinh HiÇu truong quyêt dËnh danh måc dê tài, nghiên cru khoa 

hoc. phuong án phân bô kinh phi; quàn lý kinh phí nghiên cru khoa hoc, Iý lich khoa 

hoc. các dê tài nghiên cúu khoa hÍc; 

d) Chù tri. phôi hop vói các don vË có liên quan giúp HiÇu truong to chúc xâày 

dung. tham gia dâu thâu, tuyên chÍn các du án KHCN trong và ngoài nuóc; tô chúc triên 

khai thue hiÇn, kiêm tra tiên dÙ, dánh giá, nghiÇm thu kêt quå và luu trï tài liÇu các hop 

dong khoa hÍc và công nghÇ d� duoc ký kêt; 

e) Chú tri. phôi hÍp vói các don vË trong và ngoài Truong to chéc hÙi thào, hÙi 

nghË chuyên de vê nghien céu khoa hÍc câp Truong tro lên; tông hop và dê nghË khern 

throng các cá nhân, don vi, nhóm tác già dê tài có thành tích xuât säc trong nghiên céru 

khoa hÍc; 

f) Chju trách nhiÇm in, phát hành Tap chi/Bán tin Khoa hÍc cça Truòng; chuyên 

tài các thông tin vê nghiên cúu khoa hÍc câp Truong lên Công thông tin diÇn të cça 

Truong 
g) Tham muu HiÇu truong xây dung, chi �¡o thuc hiÇn chiên luoc, kê hoach phát 

triên các sån phâm trí tuÇ; xây dung, rà soát, ban hành các vän bàn huóng dân thuc hiÇn 

quy dinh vê sß hïu tri tuÇ cça Truòng; thuc hiÇn các v�n bàn pháp luât vê sÛ hïu trí tuÇ 

cua Nhà nuóc; 

h) Chiu trách nhiÇm quan lý vê sß hïu trí tuÇ; �ào tao, bôi duöng cán bÙ vê so hïu 

trí tue: thurc hiÇn các thç tuc liên quan dên Giây chúng nhn d�ng ký quyên tác già, Vän 

b�ng bào hÙ các dôi tugng sò hïu công nghiÇp, Bäng b£o hÙ các sån phâm khoa hÍc và 

công nghê cüa Truong, hop dông bän quyên các sån phâm trí tuÇ; xúc tiên quàng bá sån 

phâm tri tuÇ ra thË truong; tô chéc hoat dông thông tin, thông kê vê sß hïu trí tuÇ. 

2. Ve hop tác quôc tê 

a) Xây dung và tham muu cho Hiçu truóng quyêt dinh chiên luoc phát triên hgp 

tác quoc tê cça Truong, chuong trinh, kê ho¡ch ng�n h¡n, dåi h¡n vê hop tác quôc tê; tô 

chuc dàm phán, ký két các thoa thuan quôc tê cça Truòng; lp kê ho¡ch, triên khai thuc 

hien. giám sát tiên dÙ thrc hiÇn các thoà thuân, chuong trinh, då án quôc tê; 

b) Xây dung và tham muu cho HiÇu trurong kê hogch dón tiêp và làm viÇe voi 

khách quóc té �£m bào an ninh, chính tr/ theo quy dËnh cça pháp luât; tông hop và de 

nghË khen thuong các cá nhán, don vi có thành lích xuát såc trong hop táe quuôc te: 

c) Tham muu cho Hiçu truong quyét dËnh kê hogclh và phuong án phân bô kinh 

phi doàn ra, doàn vào hàng näm; quán lý kinlh phi thue hiçn chrong trinh. dr án quðc te 

cua Truong; 
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d) Chiu trách nhiÇm to chúrc các hÙi nghi, hÙi thào quôc tê tai Truong; chuyên tài 

các thông tin vê hop tác quôe tê cça Truong lên Công thông tin diÇn të cça Truong; 

e)Phoi hop vói cáe don vi có liên quan thyc hiÇn tuyên sinh quoc tê; quán lý luu 

hoc sinh dang hÍe tp tai Trrong (tinh hinh xuât, nhâp cành); c vi¿n chúéc, nguoi lao 

dÙng thuÙe trrong di công tác nróe ngoåi ng�n h¡n, tham gia các churong trinh, du án 

nhàm båo däám nÙi dung công tác vå së dung có hiÇu quá nguôn kinh phi; tiÁp nhn tinh 

nguyen vièn, chuyên gia nuóc ngoài dêen công tác t¡i Truòng. 

Chrong III 

TÓ CHUC VÀ NHÂN Sr 
DiÁu 5. Co câu to chéc cça Phông Hop tác và Khoa hÍe Công nghÇ 

1. Ve to chée: Phong có 02 bÙ phn trye thuÙc (bÙ phn phå trách công tác khoa 

hoc cong nghÇ; bÙ phn phå trách công tác hop tác quoc tê) 
2. ve nhân sr: Truong phòng, 02 Phó Truong phông và 05 chuyên viën. 

Dièu 6. Trách nhiÇm và quyên h¡n cça Truong phòng Phông Hop tác và Khoa 
U 

hoc Cong nghÇ 

1. Lanh d¡o don vË theo nhiÇm vu droc phân công cça Ban Giám hiÇu, tô chéc 

thuc hiÇn và chËu trách nhiÇm truóc HiÇu truong vê moi mt công tác cça don v/ theo 

chúc näng, quyên h¡n �ã duoe quy dinh. 

2. Thùa lenh HiÇu truong, chù �Ùng thuc hiÇn nhïng nhiÇm vu thuÙc pham vi trách 

nhiem và quyên h¡n duoc giao. 

3. Thùa lÇnh HiÇu truong ký mÙt sô v�n bàn chuyên môn theo chéc n�ng nhiÇm 

vu cça Phòng. 

4. Xây dung kê ho¡ch hoat dông cça don vË theo tháng, quý và n�m. Nghiên céu 

dè xuát ý kién tham muu cho HiÇu truong vê các mät công tác thuÙc chúc n�ng cça don 

vi minh và các don vË khác có liên quan. giüp Hieu truong ho¡ch dinh chiên luoc vê 

công tác chuyên mn cça don vË. 

5. Bó tri, phân công công viÇc, dánh giá, nhn xét, dê nghË khen thurong, ký lut 

vien chúc, lao dông hop dông thuÙc don vi; dê xuât nhân sr, tuyên dång nhân sr c�n cu 

theo quy mô phát triên cça cong viÇc và nhu câu thrc tê cça Phòng. 
6. Truong phòng có trách nhiÇm tham gia dây dú các buôi hop giao ban. hÙi nghi 

do Hieu truöng triÇu tp. Vång phäi bio cáo và có lý do. droe Hiçu trrong dông ý. thi 

cù cáp phó thay thê. 

7. Chiu trách nhiÇm vê båo quan, së dung co sÝ vL châl drge trang bË trong pham 

vi quan lý cüa Phông. 



4 

Diêu 7. NhiÇm vu, quyên han cça Phó Truong phòng Phong Hop tác và Khoa 

hoe Công nghÇ 

I. Tham muu cho Truong phong trong công tác quån lý và dieu hành các hoat 

dong trong linh vre ehuyên môn do 'Truong phông phân câp; true tiêp giài quyét và thuc 

hien báo cáo kêt quà các công viÇc do Truong phòng phân công. 

2. Thay 1Truong phòng giäi quyêt công viÇc khi dugc úy quyên, ký thay Truóng 

phong mÙt sô vän bàn liên quan dên công tác chuyên môn d� duoe phân công; cçng vÛi 

Truong phòng chju trách nhiÇm truóc HiÇu truong và pháp lut vê công viÇc do minh 

quyet dinh. 

Diêu 8. NhiÇm vu cça viên chrc Phông Hop tác và Khoa hÍc Công nghÇ 

I. Chuyên viên 01 

a) Thuc hiÇn công tác thç tuc hành chính (các thù tuc doàn ra, doàn vào, tiêp nhn 

chuyen gia, tinh nguyêen viên, ngurôi lao dÙng nuóc ngoài); phôi hop vói các don vË có 

liên quan trong viÇc thuc hiÇn các thù tuc ký kêt hop dông lao �Ùng vÛi nguoi nuóc 

ngoai sang làm viÇc tai Truòng; 

b) Công tác v�n thu - luu trï, xây dung các báo cáo dËnh ky cça Phòng; mua và 

thanh toán phí v�n phòng phâm; quán lý email phòngs 

c) Thuc hiÇn các thç tuc xuât nhp c£nh vê luu trú cho nguròi nuóc ngoài sang hoc 

tap, làm viÇc t¡i Truong; 

d) Hô tro thuc hiên công tác biên - phiên djch Tiêng Anh-Viêt; mÙt sô nhiÇm vu 

khác khi dugc L�nh d¡o Phòng yêu câu. 

2. Chuyên viên 02 

a) Tiêp nhn và thurc hiÇn du án; tu vân hÍc bông; hô trã các chuyên gia, nguroi lao 

dong. tinh nguyÇn vién nuóc ngoài dên công tác tai Truong; 

b) Công tác biên - phiên dËch Tiêng Anh-ViÇt; so�an thào các thoa thun quôc tê; 

c) Phoi hop vói các don vË có liên quan thrc hiÇn công tác quán lý dào t¡o luu hÍoe 

sinh dang hoc tp t¡i Truong: trao dôi tiêp nhân luu hÍc sinh, quån lý tinh hinh xuât 

nháp cành cça luu hoc sinh: 

d) Phoi hop thue hiÇn công tác tô chrc hÙi nghi/, hÙi tháo; mÙt sô nhiçm vu kháe 

khi duoc L�nh d¡o Phong yêu câu. 

3. Chuyén viên 03 

a) Thre hiçn nhiÇnm vu quan lý dê tai KIICN các câp (ticn dÙ triên khai nhiÇnm vu 

KICN, nghicm thu. hô tro thanh lý hop dong. khng bao gom de tii KICN cap Khoa): 
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5. Viên chtc, nguröi lao dÙng hoat dÙng theo nhiÇm vu dugc phân công, tránh dun 

dây trách nhiÇm: chú dÙng lâp ké hoach và thrc hiÇn d£m b£o dúng tien dô. 

6. Neu cao tinh thân trách nhiÇm. hop tác vå phói hop dé hoàn thành tót nhiêm vu 

duoe phân công. 

7. Luu trù hò so công tác chuyên môn dây dç, dúng quy dinh. 

Dieu 10. Quan hÇ công tác giüa Phòng và các don v/ trong Truóng 

1. Quan hÇ vói các Khoa chuyên môn 

a) Phoi hop quan lý luru hÍc sinh dang hÍc tp t¡i Truong (tinh hinh xuat, nhâp 

canh): 

b) Phôi hop tham muu cho HiÇu truong các chê �Ù làm viÇc, hop dông và công tác 

quàn lý chuyên gia, tinh nguyÇn viên nuóc ngoài dang công tác t¡i Truong; 

c) Phoi hop to chuc các hÙi nghi, hÙi thào khoa hoe câp Truong tro lên; hÙi nghË, 

hoi thão quôc tê; tông kêt cá nhân. don vË có thành tich xuât s�c trong nghiên cru khoa 

hoc. hop tác quôc tê; 

d) Phoi hop kêt nôi vói �ôi tác trong và ngoài nuóc nh�m thuong thào các thoá 

thun hop tác và thåc hiÇn các thoå thun �ã ký kêt, chuong trinh, då án vê giáo dåc, 

dào tao và nghiên cíu khoa hoc; 

e) Phoi hop kiêm tra, giám sát tiên �Ù thuc hiÇn các thoå thun hop tác, dê tài, 

chuong trinh, dy án nghiên céu khoa hÍc. 

2. Quan hÇ vói các don vË khác 

a) Phôi hop vÛi các don vË có lien quan tô chtc các hÙi nghË, hÙi thâo khoa hÍc 

cáp Truong trò lên; hÙi nghi, hÙi thào quóc të; 

b) Phoi hop Phong Ke ho¡ch Tài chính giäi quyêt nhïng vân dê vê thiêt bË vt tu, 

kinh phi, các ché �Ù liên quan d¿n ho¡t dÙng KHCN, chuong trinh, du án, dê täi nghiên 

ctu khoa hoc, hop dông lao dÙng cùa chuyên gia. tinh nguyên vièn nróc ngoài: kinh phi 

tó chúc doàn ra, doàn vào hàng n�m; 

c) Phoi hop vÛi phông Tó chite Cán bÙ quàn ly doàn ra, doàn vào theo dung quy 

dinh: tham muu ché dÙ vàký kêt hgp dông vÛi ehuyên gia, tinh nguyen viên nuóe ngoài: 

tong két khen thuong cá nhân, don vË có thành tich xuât sãc trong nghiên eúu khoa hÍc. 

hop tác quôc té; 

d) Phoi hop vi Plhong Cong tie Sinh viên và Ket noi Cong dong tò chire giáo duc. 

tuycn truyén, khuyen khich ve nghien cÚu khoa hoc; phò bicn kien thte. pháp luât ve s 

hïu tri tuÇ; quán lý luu hÍe sinh dang hoc ap iai Truong (tinh hinh Nuit. nhap cánh); 



e) Phoi hop vói Phòng Dào tao thue hiÇn tuyên sinh quôe tê: phôi hop quàn lý dào 

tao luru hoe sinh dang hÍe tp tai Truong; chiêt tinh cùa Giäng viên (thâm dinh gio 

nghien cru khoa hÍc); 

) Phoi hop phòng Thanh tra - Pháp chê trong viÇc thanh tra, kiêm tra viÇc châp 

hành pháp luat vê sò hïu trí tuÇ; giài quyêt khiêu n¡i và xt lý vi ph¡m pháp luât vê so 

huu tri tuç: 

g) Phoi hgp Trung tâm DËch vu Truong hÍoc quan lý nguoi lao dÙng nuóc ngoài và 

luu hoc sinh dang làm viÇc và hoe tâp t¡i Truong. 

Chuong V 

DIEU KHOAN THI HANH 

Dieu 11. Hiçu lye và trách nhiÇm thi hành 

1. Quy chê này có hiÇu lyc theo Quyêt dËnh phê duyÇt cça HiÇu truong. 

2. Toàn thê viên chérc, ngurôi lao dÙng thuÙc Phông có trách nhiÇm thi hành Quy 

chê này 

Diêu 12. Süa �ôi, bô sung 

Trong quá trinh thåc hiÇn, nêu có nÙi dung chua phù hop ho·c theo yêu câu pháy 

triên cça Nhà truong trong tëng giai do¡n, cân séa �ôi, diêu chinh và bô sung, Truon/ 

phòng se tham muu cho HiÇu truong xem xét, quyêt dËnh./ 

G 

TRUONG PHONG 

PY a ACan 


