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TỜ TRÌNH 

V/v ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ (sau đây 

gọi tắt là Học viện). Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Quyết định như sau: 

I. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ pháp lý 

1.1. Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). 

1.2. Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

2. Căn cứ thực tiễn 

Sau 05 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ báo cáo, đánh 

giá tình hình thực hiện Quyết định như sau: 

2.1. Kết quả đạt được: 

Cơ cấu tổ chức của Học viện được tổ chức lại tinh gọn, hợp lý hơn. Theo 

Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện giảm 

từ 22 đơn vị xuống còn 17 đơn vị. Học viện đã ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học 

viện đảm bảo tính bao quát toàn diện, không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót 

chức năng, nhiệm vụ. Cùng với quá trình kiện toàn tổ chức, Học viện đã kiện 

toàn về nhân sự, bố trí, sắp xếp viên chức và người lao động nhằm đáp ứng tốt 

nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 
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Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 

2045 của Học viện trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.  

Trên cơ sở Quyết định 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ, Học viện đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành mới nhiều văn bản bản quản trị nội bộ nhằm bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương 

trong các hoạt động của Học viện. 

Một số kết quả cụ thể trong thời gian qua theo chức năng, nhiệm vụ của 

Học viện như sau: 

a) Về tổ chức bộ máy, nhân sự 

Sau khi Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu 

lực thi hành, Học viện đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, tích cực triển 

khai công tác rà soát, nghiên cứu, xây dựng, ban hành các Quyết định quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. 

Sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả, với nguyên tắc không chồng chéo, trùng lặp nhưng cũng không bỏ sót 

chức năng, nhiệm vụ.  

Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã đi vào thực chất gắn với 

việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân loại, đánh giá, rà soát và cơ cấu lại đội ngũ 

viên chức, thực hiện việc tinh giản biên chế theo đúng quy định tại Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 

của Chính phủ.  

b) Về đào tạo trình độ đại học 

Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, từ năm 2018 Học viện không còn 

chức năng đào tạo đại học. Tuy nhiên, Học viện tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa 

đang học đến khi kết thúc chương trình đào tạo. Trong thời gian 5 năm từ năm 

2018 đến nay, hoạt động đào tạo sinh viên đại học ngành Quản lý nhà nước hệ 

chính quy và hệ vừa làm vừa học đã đạt được những kết quả đáng kể, cụ thể đã 

đào tạo được 116 lớp với 8264 học viên sinh viên. Chất lượng đào tạo đại học 

của Học viện được đảm bảo và nâng cao, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo 

hàng đầu về ngành Quản lý nhà nước ở trình độ đại học.  

c) Về đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  

Học viện thực hiện đa dạng hoá ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đáp 

ứng nhu cầu nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và phù hợp 

với thế mạnh của Học viện. Trong năm 2018, Học viện xây dựng đề án mở mã 

ngành và đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo ngành Quản lý 

kinh tế trình độ thạc sĩ. Trong năm 2020, 2021 Học viện tập trung đề xuất mở 

ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Chính sách công, Luật Hiến pháp và Luật Hành 

chính, Quản lý kinh tế, mở mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản 

trị số phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình 

xây dựng Chính phủ điện tử và Chính phủ số.  
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Kết quả đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 05 năm thực hiện Quyết định số 

05/2018/QĐ-TTg có sự tăng trưởng đáng kể so với giai đoạn trước. Trong 05 

năm vừa qua, số lượng nghiên cứu sinh của Học viện cao hơn số lượng nghiên 

cứu sinh cả giai đoạn 2003-2017.  

d) Về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Từ năm 2018 đến nay, quy mô bồi dưỡng đã tăng lên đáng kể so với các 

năm trước. Hằng năm, có trên mười nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức 

được bồi dưỡng tại Học viện. Đặc biệt với các lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý 

theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 89/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP tăng lên đáng kể. Các hoạt 

động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội được triển khai và đạt được những kết quả 

đáng khích lệ. 

Trong thời gian 5 năm từ năm 2018 đến nay, hoạt động bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức đã đạt được những kết quả đáng kể, cụ thể như sau: 

- Bồi dưỡng cấp vụ: 191 lớp, 11.062 học viên; 

- Bồi dưỡng cấp sở: 171 lớp, 8.523 học viên; 

- Bồi dưỡng cấp huyện: 71 lớp, 2.675 học viên; 

- Bồi dưỡng cấp phòng: 115 lớp, 7.408 học viên; 

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: 119 lớp, 5.950 học viên; 

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 95 lớp, 6.241 học viên; 

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 123 lớp, 9.461 học viên; 

- Bồi dưỡng Phương pháp sư phạm: 40 lớp, 1.727 lượt học viên; 

- Bồi dưỡng ngắn hạn khác: 73 lớp, 5.589 học viên. 

Học viện đặc biệt quan tâm đến vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong quản lý 

đào tạo, bồi dưỡng. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng và nghiêm túc 

thực hiện. Hằng năm, hệ thống quy chế về quản lý đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục 

được ban hành mới, bổ sung, hoàn thiện nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi 

dưỡng. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy 

chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Nội vụ, làm cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng ngày càng đi vào nền nếp. 

đ) Về công tác tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, chương 

trình, tài liệu bồi dưỡng mới cho giảng viên các trường đào tạo, bồi dưỡng 

Học viện tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức ngang tầm 

nhiệm vụ. Học viện luôn xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ là nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các quy 

định về tiêu chuẩn, quy trình bồi dưỡng giảng viên đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức 

sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giảng viên, viên chức Học viện. 

Bên cạnh đó, Học viện quan tâm, tạo điều kiện cho các giảng viên tham gia các 
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khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy, năng lực thực tiễn. Trong 

5 năm qua, Học viện đã tổ chức Bồi dưỡng Phương pháp sư phạm: 40 lớp, 1727 

lượt học viên. 

e) Về nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Học 

viện. Trong thời gian qua, hoạt động này được quan tâm và đổi mới theo đúng 

quy định của pháp luật chuyên ngành từ thể chế quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ được tăng cường cho đến hoạt động nghiên cứu quản lý, thể hiện rất 

rõ qua những kết quả như sau: 

- Thể chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ được sửa đổi, bổ sung, 

ban hành 03 quy chế liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện. 

Việc sửa đổi, bổ sung ban hành mới các quy chế đảm bảo cập nhật cơ sở pháp 

lý, yêu cầu quản lý mới của công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

- Học viện xây dựng và chuẩn bị ban hành Kế hoạch phát triển khoa học 

và công nghệ của Học viện giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để 

thực hiện Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. Đây sẽ là cơ sở quan trọng định hướng phát triển hoạt động nghiên 

cứu khoa học của Học viện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu đề ra trong 

Chiến lược; 

- Hoạt động khoa học công nghệ của Học viện cũng liên tục được kiểm 

định và cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 

9001:2015 cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ hành chính các giai 

đoạn 2017 - 2020, 2020 - 2023. 

- Trong giai đoạn 2018 - 2022, Học viện đã triển khai 206 đề tài khoa học 

các cấp (83 đề tài khoa học cấp cơ sở, 17 đề tài khoa học cấp Bộ, 04 đề tài khoa 

học cấp tỉnh, 02 đề tài cấp quốc gia). Học viện đã tổ chức 110 tọa đàm, hội thảo 

trong nước, 23 tọa đàm, hội thảo quốc tế có chất lượng cao, trong đó có những hội 

thảo đã được biên tập, xuất bản kỷ yếu, là tài liệu tham khảo quan trọng trong công 

tác nghiên cứu, giảng dạy. Từ tháng 5/2022, đã đưa vào sử dụng Cổng thông tin 

điện tử kết hợp hệ thống quản trị trực tuyến hoạt động khoa học và công nghệ 

(https://khoahochanhchinh.vn và https://ias-napa.vn). Đây là kênh thông tin chính 

thức công bố kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện, xây dựng cơ sở dữ liệu 

khoa học và công nghệ, góp phần lan tỏa các kết quả nghiên cứu khoa học và nâng 

cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương. 

g) Về hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học 

Hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai đa dạng, trở thành một phương 

diện hoạt động quan trọng của Học viện. Học viện đã tích cực chủ động và nỗ 

lực nâng cao hiệu quả trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học có uy tín của nhiều nước và các tổ chức 

quốc tế. Qua đó, các đối tác quốc tế hỗ trợ Học viện đổi mới mục tiêu, chương 

https://ias-napa.vn/
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trình, giáo trình và phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, 

hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của Học viện. Đồng thời, Học viện 

thực hiện thành công những chương trình giảng dạy, thuyết trình trực tiếp bằng 

tiếng Anh về những nội dung cải cách hành chính, thực hiện quản lý nhà nước ở 

Việt Nam cho các học viên, chuyên viên cao cấp của một số nước như Ấn Độ, 

Băng-la-đet, Pa-ki-xtan. 

h) Về xuất bản và phát hành tạp chí 

- Để phục vụ công tác dạy và học của Học viện, từ năm 2018 đến nay Học 

viện đã xuất bản 230 đầu sách giáo trình đào tạo đại học, sau đại học, tài liệu bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  

- Công tác xuất bản và phát hành tạp chí: Tạp chí Quản lý nhà nước - cơ 

quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện, là Tạp chí khoa học chuyên ngành. 

Hiện nay, Tạp chí Quản lý nhà nước có 3 ấn phẩm, gồm: Tạp chí Quản lý nhà 

nước in (chỉ số ISSN 2354 - 0761): xuất bản 1 kỳ/tháng, phản ánh những vấn đề 

lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, về cải cách hành chính, về công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở các bộ, ngành, địa phương và các sự 

kiện lớn của đất nước...; Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước - 

https://www.quanlynhanuoc.vn (chỉ số ISSN 2815 - 5831): xuất bản hằng ngày 

trên môi trường mạng; Tạp chí bản tiếng Anh - State Management Review (chỉ 

số ISSN 2815 - 6021): 100 trang được phát hành 01 kỳ/quý.  

- Các ấn phẩm của Tạp chí Quản lý nhà nước được Hội đồng Giáo sư nhà 

được công nhận điểm khoa học 0,75 điểm từ năm 2022. 

i) Về tổ chức biên soạn, phát hành chương trình, giáo trình, tài liệu đào 

tạo, bồi dưỡng 

Trong 05 năm qua, Học viện đã tổ chức biên soạn 53 giáo trình sau đại 

học; xây dựng, trình Bộ Nội vụ ban hành hệ thống các chương trình bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức: chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch 

(chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp), chương trình bồi dưỡng 

lãnh đạo, quản lý (chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương, chương 

trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện, cấp phòng); xây 

dựng chương trình bồi dưỡng về văn hóa công vụ, chính phủ điện tử cho cán bộ, 

công chức; chương trình bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước… Học viện đã 

tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, hình thành hệ thống tài liệu bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức toàn diện về đối tượng, hệ thống nội dung, hướng đến 

mục tiêu góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động 

và thực tài. Bên cạnh đó, Học viện đã tổ chức biên soạn và xuất bản 204 đầu sách 

chuyên khảo, tham khảo về chính sách công, quản trị công, quản lý nhà nước. 

k) Về khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 

Trong 5 năm qua, Học viện đã xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi phục 

vụ nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến mục tiêu đánh 
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giá đúng kết quả bồi dưỡng, tạo động lực và áp lực để nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Học viện có kế hoạch triển khai công tác 

đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục hướng tới kiểm định cơ sở giáo dục theo 

quy định. 

l) Về quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ sở vật chất 

Học viện luôn chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính 

của nhà nước. Học viện xây dựng dự toán thu trên cơ sở các quy định của nhà 

nước về công tác lập dự toán thu, chi đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ 

máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 

36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. Học viện xây dựng mức thu dựa trên các quy định của nhà 

nước, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.  

Với nhiệm vụ được Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền giao Học viện đã 

hoàn thành tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác lập và hoàn thiện báo 

cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm. Thực hiện nghiêm túc việc phân bổ và sử 

dụng hợp lý, có hiệu quả và đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị của Học viện. Trong năm 2021, Học viện đã Ban hành Quy chế quản lý 

tài chính nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý tài chính và quyết toán 

ngân sách theo quy định, hạn chế các vi phạm chế độ, chính sách, quy định quản 

lý thu, chi tài chính (Quyết định số 2134/QĐ-HCQG ngày 14/7/2021 về việc ban 

hành Quy chế quản lý tài chính của Học viện Hành chính Quốc gia); Quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản công (Quyết định số 1421/QĐ-HCQG ngày 18/5/2021 về việc 

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Học viện Hành chính Quốc 

gia); Quy định một số định mức chi xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, 

biên soạn giáo trình, tài liệu tại Học viện Hành chính Quốc gia; Quy định định 

mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học từ nguồn thu sự 

nghiệp của Học viện Hành chính Quốc gia; Quy định tạm thời về trình tự, hồ sơ, 

thủ tục thanh toán của Học viện Hành chính Quốc gia; Sửa đổi, bổ sung một số 

điều và Phụ lục tại Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của Học viện 

Hành chính Quốc gia nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính 

tại Học viện.  

Công tác kiểm soát thu, chi của Học viện được thực hiện theo đúng quy 

định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện. Học viện là đơn vị 

sự nghiệp công lập có thu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính, do 

vậy Học viện đã chủ động tạo nguồn thu, liên kết với các cơ sở đào tạo, các Bộ, 
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ban ngành nhằm khai thác mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng liên quan 

góp phần tăng thu cho Học viện, đồng thời nâng cao thu nhập, chất lượng đời 

sống cho đội ngũ viên chức và người lao động. 

Với sự quan tâm của Chính phủ và của Bộ Nội vụ, Học viện đã từng bước 

được đầu tư về cơ sở vật chất, tạo điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng cơ 

sở. Tính đến thời điểm hiện nay, đang có 02 dự án: Dự án xây dựng khu đào tạo, 

bồi dưỡng - Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế - Học viện Hành chính Quốc 

gia cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính 

của Học viện Hành chính Quốc gia. 

2.2. Đánh giá những ưu điểm và khó khăn, thách thức 

a) Ưu điểm 

- Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg là căn cứ quan trọng khẳng định vị thế 

của Học viện và là cơ sở pháp lý để Học viện triển khai thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ. 

Học viện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg 

với tinh thần chủ động, sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi về thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, thích ứng hiệu quả với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.   

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao, 

toàn diện đối với các chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg 

do đó Học viện đã đạt được những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ trên tất cả 

các mặt. 

- Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg đã giúp Học viện thu gọn đầu mối từ 22 

đơn vị thuộc và trực thuộc xuống còn 17 đơn vị thuộc và trực thuộc. Để sắp xếp 

tổ chức bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, 

với nguyên tắc không chồng chéo, trùng lặp nhưng cũng không bỏ sót chức năng, 

nhiệm vụ, Học viện đã có lộ trình giảm các đầu mối bên trong các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Học viện, giảm số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên do thực hiện 

Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc 

gia nên công tác này hiện đang tạm dừng. 

- Viên chức, người lao động của Học viện chủ động trong triển khai thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kinh nghiệm 

công tác để ngang tầm nhiệm vụ.  

- Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg xây dựng những nền tảng cần thiết để 

Học viện thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ như vị thế của người đứng 

đầu Học viện. 

b) Khó khăn, thách thức 

Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg thay đổi một phần chức năng, nhiệm vụ 

của Học viện cũng như cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Học viện. Sự thay 

đổi cũng tác động đến việc tổ chức công việc của Học viện. Một số giảng viên 
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chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ về đào tạo sau đại học, bồi dưỡng 

cần được phân công, bố trí ở các vị trí chuyên môn khác. Quy mô đào tạo đại học 

giảm dần qua các năm cũng ảnh hưởng đến việc tạo lập bồi dưỡng, nâng cao chất 

lượng giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ của Học viện.  

Để phát huy có hiệu quả vị trí của đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt 

trực thuộc Bộ Nội vụ với chức năng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hành chính 

và quản lý nhà nước, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào 

tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ 

trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ công phục vụ 

ngành nội vụ, nền công vụ và nhu cầu của xã hội; khắc phục những bất cập, hạn 

chế nêu trên, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để Học viện tiếp tục rà soát, kiện toàn 

cơ cấu tổ chức của Học viện và tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị thuộc, 

trực thuộc Học viện, việc Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ ban hành Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện (thay thế 

Quyết định số 05/2018/QĐ-CP) là cần thiết. 

II. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ, trên cơ sở Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học 

viện Hành chính Quốc gia, để Học viện sau khi sáp nhập tiếp tục duy trì ổn định 

các hoạt động, kế thừa và thực hiện nhiệm vụ của cả Học viện Hành chính Quốc 

gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước khi sáp nhập, Bộ Nội vụ đã khẩn 

trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Học viện Hành chính Quốc gia gồm 

các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Về vị trí và chức năng (Điều 1) 

Cơ bản giữ nguyên như Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, bổ sung thêm 

nội dung “đào tạo nguồn nhân lực” để vừa thực hiện chức năng đào tạo, bồi 

dưỡng cho nền công vụ, vừa thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cao cho xã hội. 

2. Về nhiệm vụ và quyền hạn (Điều 2) 

Cơ bản giữ nguyên như Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, bổ sung thêm 

nội dung đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành, chuyên ngành theo 

quy định của pháp luật để phù hợp với chức năng của Học viện. 

3. Về cơ cấu tổ chức (Điều 3) 

Từ 17 đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia và 

23 đơn vị của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước khi sáp nhập sắp xếp và tổ 

chức lại thành 21 đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Học viện (giảm 19 đơn vị). 

Trong đó cơ bản dựa trên cơ cấu tổ chức của Học viện theo Quyết định số 
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05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có điều chỉnh, sửa đổi về tên gọi 

cũng như nhiệm vụ của một số tổ chức bên trong để phù hợp với tình hình thực 

tế cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Học viện. 

4. Về lãnh đạo Học viện (Điều 4) 

Cơ bản giữ nguyên như Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, tuy nhiên có sửa 

đổi, bổ dung nội dung “Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định 

bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức và đình chỉ công tác sau khi có ý 

kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ” 

5. Về phụ cấp chức vụ quản lý của Học viện (Điều 5) 

Điều này được bổ sung vào Quyết định để cụ thể hoá mức hưởng phụ cấp 

chức vụ đối với viên chức giữ các chức vụ quản lý của Học viện để thống nhất 

trong công tác tổ chức thực hiện. 

6. Về hiệu lực và trách nhiệm thi hành (Điều 6) 

Ngoài nội dung bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 32/1/2018 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học 

viện Hành chính Quốc gia còn có nội dung bãi bỏ Quyết định số 2016/QĐ-TTg 

ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Với những cơ sở nêu trên, Bộ Nội vụ kính trình Thủ tướng Chính phủ: 

1. Cho ý kiến về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Học viện Hành chính Quốc gia. 

2. Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, TCCB. 

BỘ TRƯỞNG 
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