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QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trường Đại học Hùng Vương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hùng Vương; 

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương và Giám đốc Sở Nội 
vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng
Trường Đại học Hùng Vương (sau đây viết tắt là Trường) là cơ sở giáo dục đại 

học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú 
Thọ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 
và sự quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trụ sở của Trường: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Trường có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác 

thuộc các khối ngành: Sư phạm, Sức khỏe, Kinh tế, Công nghệ, Ngôn ngữ, Nông 
Lâm Ngư, Văn hóa - Du lịch; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho tỉnh 
Phú Thọ và cả nước; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời 
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thực hiện chức năng bồi dưỡng chuyên môn khác theo phân công của Ủy ban nhân 
dân tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và tổ chức thực 

hiện;
2. Tổ chức triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc 

tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; hợp tác, liên kết đào tạo, 
nghiên cứu khoa học; đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.

3. Tuyển sinh và phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; tổ 
chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của 
từng chương trình đào tạo; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ 
đào tạo; in phôi bằng, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy 
định của pháp luật. 

4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng 
viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. 

5. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên 
chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách 
xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi 
trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.

6. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục 
của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của 
nhà trường; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo của nhà trường. 

7. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực hợp pháp; xây dựng và tăng 
cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.

8. Hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn 
hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy 
định của pháp luật.

9. Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý theo các quy định hiện hành và theo quyết nghị của Hội đồng trường.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan.

11. Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 
tạo theo quy định của pháp luật và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường đại 
học.

12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 3. Tổ chức bộ máy
1. Hội đồng trường;
2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn.
4. Trường có 23 đơn vị thuộc và trực thuộc gồm:
- Văn phòng;
- Phòng Đào tạo;
- Phòng Khoa học và Công nghệ;
- Phòng Hợp tác quốc tế;
- Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 
- Khoa Khoa học Tự nhiên;
- Khoa Khoa học Xã hội và Văn hóa du lịch; 
- Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao;
- Khoa Ngoại ngữ; 
- Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non;
- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;
- Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh;
- Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục; 
- Khoa Nông - Lâm - Ngư;
- Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện;
- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng; 
- Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên;
- Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
- Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển; 
- Trạm Y tế.
Điều 4. Biên chế
Biên chế của Trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch 

hằng năm.
           Điều 5. Cơ chế tài chính

Trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; 
cơ chế hoạt động quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
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60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 và thay 

thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trường Đại học Hùng Vương.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Hùng Vương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang


