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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  

vào Học viện Hành chính Quốc gia 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án sáp nhập Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. 

Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Hành chính 

Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực 

hiện các nội dung trong Đề án đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện 

Hành chính Quốc gia, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Phạm Thị Thanh Trà 

 


