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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định tổ chức và hoạt động
của Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của
Thủ tướng Chính phủ về Đại học quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học
quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-TCCB ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Giám
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc thành lập Câu lạc bộ Nhà khoa học
ĐHQGHN;
Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 8 năm 2019 của
Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Câu lạc
bộ Nhà khoa học ĐHQGHN;
Theo đề nghị của Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN và Trưởng Ban
Tổ chức Cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2656/QĐĐHQGHN ngày 28 tháng 8 năm 2019 của ĐHQGHN về việc ban hành Quy định tổ
chức và hoạt động của Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN:
1. Sửa đổi và bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ gồm: Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Ban điều
hành và các hội viên.”
2. Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Cơ cấu, số lượng, chế độ làm việc và nhiệm kỳ của Ban điều hành
a) Ban điều hành Câu lạc bộ do Giám đốc ĐHQGHN thành lập trên cơ sở đề
nghị của Chủ tịch Câu lạc bộ. Số lượng nhân sự Ban điều hành là số lẻ, có tối đa 21
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người gồm: 01 Trưởng ban, các Phó Trưởng ban (không quá 04 người), Tổ thư ký
(không quá 05 người) và các thành viên.
b) Ban điều hành Câu lạc bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đảm bảo
nguyên tắc tập thể, thảo luận công khai về các vấn đề liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ được giao, biểu quyết theo đa số.
c) Nhiệm kỳ của Ban điều hành Câu lạc bộ là 02 năm. Cơ cấu chức danh và
số lượng thành viên Ban điều hành Câu lạc bộ có thể thay đổi theo nhiệm kỳ để phù
hợp với tình hình thực tiễn.
d) Trong trường hợp cần thiết, Ban điều hành có thể tiến hành rà soát để đề
nghị bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ban điều hành.”
3. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 7.
4. Điều chỉnh tên khoản 5 Điều 7 từ “Thư ký” thành “Tổ thư ký”.
5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 7 như sau:
“a) Câu lạc bộ có Tổ thư ký gồm: Thư ký hành chính và Thư ký chuyên
môn. Số lượng thư ký do Chủ tịch Câu lạc bộ quyết định. Tổ thư ký của Câu lạc bộ
chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Câu lạc bộ và đảm bảo có sự phân
công để triển khai các nhiệm vụ về hành chính, chuyên môn và các nhiệm vụ khác
của Câu lạc bộ.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng các Ban chức
năng có liên quan, Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Văn phòng, các ban chức năng;
- Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc;
- Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN;
- Lưu: VT, Ban TCCB, BH55.
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