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LUẬT
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo du ̣c đa ̣i
ho ̣c, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác
quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đa ̣i ho ̣c, giảng
viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c và quản lý nhà
nước về giáo dục đại học.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với trường cao đẳ ng, trường đa ̣i ho ̣c, ho ̣c viên,
̣ đa ̣i
ho ̣c vùng, đại học quốc gia; viêṇ nghiên cứu khoa ho ̣c đươ ̣c phép đào ta ̣o trình
đô ̣ tiế n si;̃ tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.
Điều 3. Áp dụng Luật giáo dục đại học
Tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quản lý giáo dục đại
học tuân theo quy định của Luật này, Luật giáo dục và các quy định khác của
pháp luật có liên quan.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giáo dục chính quy là hình thức đào ta ̣o theo các khoá học tập trung
toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo
một trình độ của giáo dục đại học.
2. Giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học và đào ta ̣o từ xa, là hiǹ h
thức đào ta ̣o theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở
liên kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình
đào tạo ở trình độ cao đẳng, đại học.
3. Ngành đào tạo là mô ̣t tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn
của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Ngành đào tạo bao
gồm nhiều chuyên ngành đào tạo.

4. Chuyên ngành đào tạo là mô ̣t tập hợp những kiến thức và kỹ năng
chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo.
5. Liên thông trong giáo dục đại học là biêṇ pháp tổ chức đào ta ̣o trong đó
người học đươ ̣c sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn
cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo
khác.
6. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo là yêu cầu tối thiểu
về kiến thức, kỹ năng mà người học phải đạt được sau khi kết thúc một chương
trình đào tạo.
7. Cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư
nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà phần lợi
nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển cơ
sở giáo dục đại học; các cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi
tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ.
8. Đại học là cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng,
trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên
môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, để đào tạo các trình độ của giáo dục đại
học.
Điều 5. Mục tiêu của giáo dục đại học
1. Mục tiêu chung:
a) Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu
khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;
b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ
năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triể n ứng du ̣ng khoa
ho ̣c và công nghê ̣ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng
sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm viê ̣c; có ý
thức phục vụ nhân dân.
2. Mục tiêu cụ thể đào tạo triǹ h đô ̣ cao đẳ ng, đa ̣i ho ̣c, tha ̣c si,̃ tiến si:̃
a) Đào tạo trình độ cao đẳng để sinh viên có kiến thức chuyên môn cơ bản,
kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy
luật tự nhiên - xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề
thông thường thuộc ngành được đào tạo;
b) Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn
diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ
bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc
ngành được đào tạo;
c) Đào tạo trình độ thạc sĩ để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có
kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động
nghề nghiệp hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực
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phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo;
d) Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết
và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới,
phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội và giải quyết những vấn đề mới
về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên
môn.
Điều 6. Trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học
1. Các trình độ đào tạo của giáo dục đại học gồm trình độ cao đẳng, trình
độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang bộ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ kỹ năng thực hành, ứng
dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn
đặc thù.
2. Các trình độ đào tạo của giáo dục đại học được thực hiện theo hai hình
thức là giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
Điều 7. Cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học trong hê ̣ thố ng giáo du ̣c quố c dân gồm:
a) Trường cao đẳng;
b) Trường đại học, ho ̣c viê ̣n;
c) Đại học vùng, đại học quốc gia (sau đây gọi chung là đại học);
d) Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.
2. Cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được tổ chức theo các loại hình sau
đây:
a) Cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc sở hữu nhà nước, do Nhà nước
đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
b) Cơ sở giáo dục đại học tư thục thuộc sở hữu của tổ chức xã hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây
dựng cơ sở vật chất.
3. Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài gồm:
a) Cơ sở giáo dục đại học có 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
b) Cơ sở giáo dục đại học liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà
đầu tư trong nước.
Điều 8. Đại học quốc gia
1. Đại học quốc gia là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ
đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.
3

2. Đại học quốc gia có quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo,
nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy. Đại học
quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các bộ,
ngành khác và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đại học quốc gia đặt địa điểm, trong
phạm vi chức năng theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.
Đại học quốc gia được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
để giải quyết những vấn đề liên quan đến đại học quốc gia. Khi cần thiết, giám
đốc đại học quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan
đến hoạt động và phát triển của đại học quốc gia.
3. Chủ tịch hội đồng đại học quốc gia và giám đốc, phó giám đốc đại học
quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.
4. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại
học quốc gia.
Điều 9. Phân tầng cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng nhằm phục vụ công tác quy
hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo và
nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quản lý nhà nước.
2. Cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng nhằm đánh giá uy tín và chất
lượng đào tạo; phục vụ công tác quản lý nhà nước và ưu tiên đầu tư từ ngân sách
nhà nước.
3. Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng và xếp hạng theo các tiêu chí:
a) Vị trí, vai trò trong hệ thống giáo dục đại học;
b) Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo;
c) Cơ cấu các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ;
d) Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;
đ) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
4. Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng thành:
a) Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu;
b) Cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng;
c) Cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành.
5. Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng cơ sở giáo dục đại học; ban
hành khung xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học theo mỗi tầng và tiêu chuẩn của
từng hạng trong khung phục vụ công tác quản lý nhà nước và ưu tiên đầu tư từ
ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học.
Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng đối với đại học, trường đại học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng;
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căn cứ kết quả xếp hạng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định kế
hoạch ưu tiên đầu tư, giao nhiệm vụ và cơ chế quản lý đặc thù đối với các cơ sở
giáo dục đại học phù hợp với nhu cầu nhân lực và điều kiện phát triển kinh tế xã hội đất nước trong từng giai đoạn.
Căn cứ kết quả xếp hạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh) nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt
động đào tạo để hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học tư thục về đất đai, tín dụng và đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Điều 10. Ngôn ngữ dùng trong cơ sở giáo dục đại học
Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong cơ sở giáo dục đại học.
Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học quyết
định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường.
Điều 11. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học
1. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c là sự phân bố, sắp xếp hệ
thống các trường cao đẳ ng, trường đa ̣i ho ̣c, ho ̣c viên,
̣ đa ̣i ho ̣c, với cơ cấu ngành
nghề, trình độ đào tạo phù hợp với quy mô dân số, vị trí địa lý, vùng lãnh thổ
trên toàn quốc và từng địa phương, cho từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của đất nước.
2. Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học:
a) Phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, ngành, vùng, địa phương; bảo đảm cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ và
cơ cấu vùng miền; đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân;
b) Bảo đảm tính đa dạng, đồng bộ của hệ thống giáo dục đại học, gắn đào
tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất và dịch vụ; từng bước nâng cao chất
lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế;
c) Phù hợp với năng lực đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động
nguồn lực của toàn xã hội; tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội tham gia
xây dựng cơ sở giáo dục đại học;
d) Tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ chủ yếu, các cơ sở giáo dục đại học
trọng điểm và các ngành trọng điểm, các vùng kinh tế trọng điểm và các vùng
đặc biệt khó khăn.
3. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học gồm các nội dung chủ yếu
sau:
a) Cơ cấu hệ thống giáo dục đại học và quy mô đào tạo theo ngành học,
trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục đại học;
b) Phân bố các cơ sở giáo dục đại học theo tính chất, đặc điểm kinh tế - xã
hội từng vùng, từng địa phương;
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c) Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục;
d) Cơ sở vật chất, kỹ thuật.
4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục
đại học.
Điều 12. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học
1. Phát triể n giáo dục đại học để đào tạo nhân lực có trình độ và chất
lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
của đất nước.
2. Tăng ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục đại học; đầu tư có trọng
điểm để hình thành mô ̣t số cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, theo định
hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, các ngành công nghệ cao và
ngành kinh tế - xã hội then chốt đa ̣t trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.
3. Thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học; ưu tiên về đất đai, thuế, tín dụng,
đào tạo cán bộ để khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo
dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; ưu tiên cho
phép thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục có vố n đầ u tư lớn, bảo đảm các
điều kiện thành lâ ̣p theo quy định của pháp luật; cấm lợi dụng các hoạt động
giáo dục đại học vì mục đích vụ lợi.
4. Gắn đào tạo với nghiên cứu và triể n khai ứng du ̣ng khoa ho ̣c và công
nghê;̣ đẩ y ma ̣nh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với tổ chức nghiên cứu
khoa học và với doanh nghiệp.
5. Nhà nước đặt hàng và bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ đối với cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực mạnh về khoa
học và công nghệ.
6. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tiếp nhận, tạo
điều kiện để người học, giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
7. Có chế độ thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để xây dựng và nâng
cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có
trình đô ̣ tiế n si ̃ và chức danh phó giáo sư, giáo sư của các cơ sở giáo dục đại học.
8. Thực hiện chính sách ưu tiên 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 và đối tượng theo học các ngành đặc thù đáp ứng nhu
cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện bình đẳng giới trong giáo
dục đại học.
Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã
hội trong cơ sở giáo dục đại học
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ sở giáo dục đại học được
thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,
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trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.
2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập và
hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ
chức xã hội.
3. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức Đảng,
đoàn thể và tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản
1 và khoản 2 Điều này.
CHƯƠNG II

TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Mục 1
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 14. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng, trường đại học, học
viện
1. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng, trường đại học, học viện công lập
gồm:
a) Hội đồng trường;
b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học; giám
đốc, phó giám đốc học viện;
c) Phòng, ban chức năng;
d) Khoa, bộ môn; tổ chức khoa ho ̣c và công nghê ̣;
đ) Tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ;
e) Phân hiệu (nếu có);
g) Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn.
2. Trường cao đẳng, trường đại học thành viên của đa ̣i ho ̣c có cơ cấu tổ
chức theo quy đinh
̣ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.
3. Trường cao đẳng, trường đại học tư thục có cơ cấu tổ chức theo quy
định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này và có hội đồng quản trị, ban
kiểm soát.
4. Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu
tổ chức.
Điều 15. Cơ cấu tổ chức của đa ̣i ho ̣c
1. Hội đồng đại học.
2. Giám đốc, phó giám đốc.
3. Văn phòng, ban chức năng.
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4. Trường đại học thành viên; viện nghiên cứu khoa ho ̣c thành viên.
5. Trường cao đẳng thành viên; khoa, trung tâm nghiên cứu khoa học và
công nghệ.
6. Tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng;
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
7. Phân hiệu (nếu có).
8. Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn.
Điều 16. Hội đồng trường
1. Hô ̣i đồ ng trường được thành lập ở trường cao đẳng, trường đại học, học
viện công lập.
2. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà
trường. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ
chức và hoạt động của nhà trường;
b) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ,
hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;
c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của
nhà trường;
d) Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức
của cơ sở giáo dục đại học;
đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực
hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
3. Thành viên hội đồng trường:
a) Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư đảng ủy, chủ tịch Công đoàn,
bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện một số khoa, đại diện
cơ quan chủ quản cơ sở giáo dục đại học;
b) Mô ̣t số thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công
nghệ, sản xuất, kinh doanh.
4. Chủ tịch hội đồng trường do thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm
quyền bổ nhiệm.
Tiêu chuẩn chủ tịch hội đồng trường như tiêu chuẩn của hiệu trưởng quy
định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này.
5. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của hiệu
trưởng.
Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.
6. Thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thành viên; nhiệm vụ và quyền
hạn của hội đồng trường; nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, thư ký hội đồng
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trường; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường
được quy định cụ thể trong Điều lệ nhà trường.
Điều 17. Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị được thành lập ở trường cao đẳng, trường đại học tư
thục.
2. Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu của nhà
trường. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;
b) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ
chức và hoạt động của nhà trường;
c) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ,
hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;
d) Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và
phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường;
đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị, việc thực
hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
3. Thành viên hội đồng quản trị:
a) Đại diện của các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức
cần thiết theo quy định;
b) Hiệu trưởng; đại diện cơ quan quản lý điạ phương nơi cơ sở giáo dục
đại học có tru ̣ sở; đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện giảng viên.
4. Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc đa
số, bỏ phiếu kín.
Chủ tịch hội đồng quản trị phải có trình độ đại học trở lên.
5. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 05 năm. Hội đồng quản trị làm việc
theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.
6. Thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thành viên; nhiệm vụ và quyền
hạn của hội đồng quản trị; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, thư
ký; việc công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản
trị, các thành viên hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ, Quy chế tổ
chức và hoạt động của nhà trường.
Điều 18. Hội đồng đại học
1. Hội đồng đại học có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đại học;
b) Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công
nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;
c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của
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đại học;
d) Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các tổ chức
quy định tại khoản 3, 5, 6, 7 Điều 15 của Luật này; thông qua đề án thành lâ ̣p,
giải thể , sáp nhâ ̣p, chia, tách các tổ chức quy đinh
̣ ta ̣i khoản 4 Điề u 15 của Luâ ̣t
này;
đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học, việc thực
hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của đại học.
2. Thành viên hội đồng đại học gồm:
a) Giám đốc, các phó giám đốc; bí thư đảng ủy, chủ tịch Công đoàn, bí
thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hiệu trưởng các trường cao đẳ ng,
đa ̣i ho ̣c thành viên; viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học thành viên;
b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước; một số thành viên hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh.
3. Nhiệm kỳ của hội đồng đại học là 05 năm và theo nhiệm kỳ của giám
đốc đại học. Hội đồng đại học làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo
đa số.
4. Thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thành viên; nhiệm vụ và quyền
hạn của hội đồng đại học; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, thư
ký; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học được
quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.
Điều 19. Hội đồng khoa học và đào tạo
1. Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lập theo quyết định của hiệu
trưởng trường cao đẳng, trường đại học, giám đốc học viện, đại học, có nhiệm
vụ tư vấn cho hiệu trưởng, giám đốc về việc xây dựng:
a) Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu
chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí
nghiệm;
b) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của nhà
trường;
c) Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các
chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch
hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo,
khoa học và công nghệ.
2. Hội đồng khoa học và đào tạo gồm: hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng
phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu
khoa học; các nhà khoa học có uy tín đại diện cho các lĩnh vực, ngành chuyên
môn.
Điều 20. Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học, giám đốc học viện, đại
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học (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) là người đại diện cho cơ sở giáo dục đại
học trước pháp luâ ̣t, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở giáo du ̣c
đa ̣i ho ̣c. Hiệu trưởng do cơ quan nhà nước có thẩ m quyề n bổ nhiê ̣m hoặc công
nhâ ̣n.
Nhiê ̣m kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Hiê ̣u trưởng được bổ nhiệm và bổ
nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng:
a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có
năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại
học ít nhất 05 năm;
b) Có trình độ tiến sĩ đối với hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học
viện, đại học; có trình độ thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;
c) Có sức khoẻ tốt. Độ tuổi khi bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại
học công lập bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng:
a) Ban hành các quy chế, quy định trong cơ sở giáo dục đại học theo nghị
quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị, hội đồng đại học;
b) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ
sở giáo dục đại học theo nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị, hội
đồng đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó
các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học;
c) Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị,
hội đồng đại học;
d) Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý;
đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác
quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;
e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra,
kiểm tra theo quy định;
g) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp thu ý kiến và chịu
sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học;
h) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng và ban
giám hiệu trước hô ̣i đồ ng trường, hô ̣i đồ ng quản trị, hô ̣i đồ ng đa ̣i ho ̣c;
i) Các nhiệm vụ và quyề n hạn khác theo quy định của pháp luật.
4. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập, chủ tịch hội đồng quản trị
cơ sở giáo dục đại học tư thục là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật
về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của cơ sở giáo dục đại học; thực
hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm công khai, minh bạch về tài chính theo
quy định của pháp luật; chấp hành các quy định về kế toán và kiểm toán. Hiệu
trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục là đại diện chủ tài khoản theo ủy quyền,
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thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ như chủ tài khoản trong phạm vi được ủy
quyền.
Điều 21. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học
1. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự
quản lý, điều hành của cơ sở giáo dục đại học. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại
học không có tư cách pháp nhân độc lập, đóng ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt
trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu.
2. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học thực hiện các nhiệm vụ theo sự
điều hành của hiệu trưởng, báo cáo với hiệu trưởng về các hoạt động của phân
hiệu, báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu về các hoạt động
liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương.
3. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập khi có đủ các điều kiện
quy định tại Điều 22 của Luật này.
Mục 2
THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; CHO PHÉP, ĐÌNH CHỈ
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 22. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục
đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học được thành lập hoặc cho phép thành lập khi có
đủ các điều kiện sau đây:
a) Có dự án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đã được phê duyệt;
b) Có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ
sở chính của cơ sở giáo dục đại học về việc thành lập cơ sở giáo dục đại học và
xác nhận về quyền sử dụng đất;
c) Có xác nhận về khả năng tài chính đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục đại
học của cơ quan có thẩm quyền;
d) Đối với cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài còn phải có
Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
2. Sau thời hạn 04 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép
thành lập có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục đại học không được cho phép hoạt
động đào tạo thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hết hiệu lực.
Điều 23. Điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo
1. Cơ sở giáo dục đại học được cho phép hoạt động đào ta ̣o khi có đủ các
điều kiện sau đây:
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a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo
du ̣c đa ̣i ho ̣c;
b) Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ
giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo; địa điểm xây dựng bảo
đảm môi trường sư phạm, an toàn cho người học, người dạy và người lao động
theo nội dung dự án đã cam kết;
c) Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo
quy định;
d) Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về
chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;
đ) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát
triển hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;
e) Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c.
2. Sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định cho phép hoạt động đào tạo
có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục đại học không triển khai hoạt động đào tạo thì
quyết định cho phép hoạt động đào tạo hết hiệu lực.
Điều 24. Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đại học
Việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đa ̣i ho ̣c phải bảo đảm các yêu cầu
sau:
1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đa ̣i ho ̣c;
2. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
3. Bảo đảm quyền lợi của giảng viên, viên chức, người lao đô ̣ng và người
học;
4. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đa ̣i ho ̣c.
Điều 25. Đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học bị đình chỉ hoạt động đào tạo trong những
trường hơ ̣p sau đây:
a) Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cho
phép hoạt động đào tạo;
b) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 23
của Luật này;
c) Người cho phép hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền;
d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành
chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động;
đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo phải xác định rõ lý do đình chỉ,
thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của giảng viên, người lao
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động và người học. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo được công bố công
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đươ ̣c
khắ c phu ̣c thì người có thẩ m quyề n quyết định điǹ h chỉ ra quyế t đinh
̣ cho phép
tiếp tục hoạt động đào tạo.
Điều 26. Giải thể cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học bị giải thể trong những trường hợp sau đây:
a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật;
b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được
nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;
c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho
phép thành lập cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c không còn phù hợp với nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội;
d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục đại học;
đ) Không thực hiện đúng cam kết theo dự án được phê duyệt sau thời hạn
05 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.
2. Quyết định giải thể cơ sở giáo dục đại học phải xác định rõ lý do giải
thể, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của giảng viên, người học và người
lao động. Quyết định giải thể cơ sở giáo dục đại học phải được công bố công
khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 27. Thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập,
cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia,
tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học
1. Thủ tướng Chin
́ h phủ quy định cụ thể điều kiện và thủ tu ̣c thành lập
hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện, đa ̣i ho ̣c và cơ sở giáo dục
đa ̣i ho ̣c có vốn đầ u tư nước ngoài.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể điều kiện và thủ tu ̣c
thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt
động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường cao đẳng.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đa ̣i ho ̣c, học viện, trường
đại học công lập; quyết định cho phép thành lập trường đại học tư thục và cơ sở
giáo dục đa ̣i ho ̣c có vốn đầu tư nước ngoài.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trường cao đẳng
công lập; quyết định cho phép thành lâ ̣p trường cao đẳng tư thục.
3. Người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ
sở giáo dục đại học thì có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể
14

cơ sở giáo dục đại học.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động đào
tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với trường cao đẳng, trường đại học, học
viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và cơ sở giáo
dục đa ̣i ho ̣c có vốn đầu tư nước ngoài.
CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường cao đẳ ng, trường đa ̣i
ho ̣c, ho ̣c viêṇ
1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục đại học.
2. Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế,
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.
3. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự
liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.
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 bô ̣ 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.
7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn,
giảm thuế theo quy định của pháp luật.
8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ
sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.
9. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y
tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.
10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo theo
quy định.
11. Các nhiệm vụ và quyề n hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 29. Nhiệm vụ và quyền hạn của đa ̣i ho ̣c
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của đa ̣i ho ̣c:
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đại học;
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b) Quản lý, điề u hành, tổ chức các hoạt động đào tạo của đại học;
c) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, chia sẻ tài nguyên và cơ sở
vật chất dùng chung trong đa ̣i ho ̣c;
d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi đại học đặt trụ sở theo quy định;
đ) Được chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa
học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy;
e) Các nhiệm vụ và quyề n ha ̣n khác theo quy định của pháp luật.
2. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại
học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giáo du ̣c
và Đào ta ̣o ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ
sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của viện nghiên cứu khoa học được
phép đào tạo trình độ tiến sĩ
1. Thực hiê ̣n các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định về đào tạo trình độ
tiến sĩ.
2. Phải có đơn vị chuyên trách là khoa, phòng hoặc ban để tổ chức và
quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ.
Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c có vố n
đầ u tư nước ngoài
1. Xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giảng dạy,
nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị, giáo
trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập; bảo đảm chất lượng và thực hiện kiểm
định chất lượng giáo dục đại học; tổ chức hoạt động đào tạo, cấp phát văn bằng,
chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức và hoa ̣t đô ̣ng theo quyết định cho phép thành lâ ̣p, cho phép
hoạt động đào tạo.
3. Công khai cam kết chất lượng đào ta ̣o, công khai về nguồn lực và tài
chính.
4. Chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Định kỳ báo cáo về tình hình hoa ̣t đô ̣ng và giải trình theo yêu cầu của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh nơi cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở và hoạt động.
5. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và
những người lao động khác, kể cả trong trường hợp chấm dứt hoặc buộc phải
chấm dứt hoạt động trước thời hạn.
6. Tôn tro ̣ng pháp luâ ̣t, phong tu ̣c, tâ ̣p quán của Viêṭ Nam.
7. Được Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy đinh
̣
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của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên.
8. Thực hiêṇ các nhiêm
̣ vu ̣ và quyề n ha ̣n khác theo quy đinh
̣ của pháp luật.
Điều 32. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các
lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa ho ̣c và công
nghê,̣ hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại
học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực, kết quả xếp
hạng và kế t quả kiể m đinh
̣ chấ t lươ ̣ng giáo dục.
2. Cơ sở giáo dục đại học không còn đủ năng lực thực hiện quyền tự chủ
hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện quyền tự chủ, tùy thuộc mức
độ, bị xử lý theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG IV

HOẠT ĐỘNG ĐÀ O TẠO
Điều 33. Mở ngành, chuyên ngành đào tạo
1. Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học được mở ngành đào tạo trình độ
cao đẳng, đại học, ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ:
a) Ngành và chuyên ngành đăng ký đào tạo phù hợp với nhu cầu nguồn
nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước cũng như
của từng lĩnh vực;
b) Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu bảo đảm về số lượng,
chất lượng, trình độ và cơ cấu;
c) Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng
dạy, học tập;
d) Có chương trình đào tạo bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của
người học sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ và
với các chương trình đào tạo khác.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể điều kiện, trình tự,
thủ tục mở hoặc đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
và ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; quyết định cho
phép mở hoặc đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Đại học quốc gia, các cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c đa ̣t chuẩ n quốc gia được tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học,
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong danh mục ngành,
chuyên ngành đào tạo đã được phê duyệt thuộc lĩnh vực đào tạo của nhà trường
khi có đủ năng lực đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Điều 34. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh
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1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
a) Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với các điều kiện về số
lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và thiết bị;
b) Cơ sở giáo dục đại học tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chịu trách
nhiệm công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện
bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học;
c) Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển
sinh thì tuỳ theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức tuyển sinh:
a) Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyể n hoă ̣c kế t hơ ̣p giữa thi
tuyể n và xét tuyể n;
b) Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và
chịu trách nhiệm về công tác tuyể n sinh.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đinh
̣ về việc xác định chỉ tiêu
tuyển sinh và ban hành quy chế tuyển sinh.
Điều 35. Thời gian đào tạo
1. Thời gian đào tạo các trình độ của giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c thực hiện theo hình
thức giáo dục chính quy quy định tại Điều 38 của Luật giáo dục.
2. Thời gian đào tạo theo tín chỉ được xác định trên cơ sở số học phần và
khối lượng tín chỉ tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo.
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định số học phần và khối lượng
tín chỉ tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo.
3. Thời gian đào tạo mỗi trình độ của giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c thực hiện theo hình
thức giáo dục thường xuyên dài hơn ít nhất là một học kỳ so với thời gian đào
tạo theo hình thức giáo dục chính quy.
Điều 36. Chương trình, giáo trình giáo dục đại học
1. Chương trình đào tạo:
a) Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học gồm: mục tiêu, chuẩn
kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; nội dung đào tạo, phương
pháp đánh giá đối với mỗi môn học và ngành học, trình độ đào tạo; bảo đảm yêu
cầu liên thông giữa các trình độ và với các chương trình đào tạo khác;
b) Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ gồm: mục tiêu, chuẩn kiến
thức, kỹ năng của học viên, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp; khối lượng kiến
thức, kết cấu chương trình đào ta ̣o trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, luận văn, luận án;
c) Cơ sở giáo dục đại học được sử dụng chương trình đào ta ̣o của cơ sở
giáo dục nước ngoài đã đươ ̣c kiểm đinh
̣ và công nhận về chấ t lươ ̣ng để thực hiện
nhiệm vụ đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
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d) Cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tự chiụ trách nhiê ̣m trong viê ̣c xây dựng,
thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình đô ̣ cao đẳ ng, đa ̣i ho ̣c, thạc sĩ,
tiến sĩ;
đ) Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tự chủ, tự chịu trách
nhiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện chương trình đào
tạo đã được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam,
bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng
đồng, không có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức,
thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế
giới; không có nội dung truyền bá tôn giáo;
e) Chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên có nội
dung như chương trình đào tạo theo hiǹ h thức giáo dục chính quy.
2. Giáo trình giáo dục đại học:
a) Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức,
kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học
bảo đảm mục tiêu của các trình độ đào tạo của giáo dục đại học;
b) Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình sử dụng chung các
môn lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh để làm tài liệu giảng dạy, học tập
trong các cơ sở giáo dục đại học;
c) Hiệu trưởng cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c tổ chức biên soa ̣n hoă ̣c lựa cho ̣n,
duyê ̣t giáo trình giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c để sử du ̣ng làm tài liêụ giảng da ̣y, ho ̣c tâ ̣p
trong cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c trên cơ sở thẩ m đinh
̣ của Hô ̣i đồ ng thẩ m đinh
̣ giáo
triǹ h do hiệu trưởng cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c thành lâ ̣p;
d) Cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện các quy định về sở hữu trí tuệ và
bản quyền trong sử dụng giáo trình và công bố công trình nghiên cứu khoa học.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối
thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi
trình độ đào tạo của giáo dục đại học; quy trình xây dựng, thẩm định và ban
hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy định
các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài; quy định việc biên soạn,
lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại
học.
Điều 37. Tổ chức và quản lý đào tạo
1. Việc tổ chức và quản lý đào tạo được thực hiện theo niên chế hoặc tín
chỉ.
2. Cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý
đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ, thực hiện quy chế và chương trình
đào tạo đối với mỗi trình độ đào tạo, hình thức đào tạo.
3. Cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c chỉ được liên kế t đào ta ̣o trình đô ̣ cao đẳ ng, đa ̣i
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ho ̣c theo hình thức giáo dục thường xuyên với cơ sở giáo dục là trường đại học,
trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiêp,
̣ trung tâm giáo dục thường
xuyên cấp tỉnh, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân với điều kiện cơ sở giáo dục được liên kế t
đào tạo bảo đảm các yêu cầu về môi trường sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư
viện và cán bộ quản lý.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo và liên
kết đào tạo.
Điều 38. Văn bằng giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c
1. Văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp
một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm: bằng tốt nghiệp cao đẳng,
bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ.
a) Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo cao đẳng, có đủ điều kiện
thì được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, nếu đạt
yêu cầu hoặc tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định và đáp ứng chuẩn đầu ra của cơ
sở giáo dục đại học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tốt
nghiệp cao đẳng;
b) Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đại học, có đủ điều kiện thì
được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu
hoặc tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định và đáp ứng chuẩn đầu ra của cơ sở giáo
dục đại học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tốt nghiệp đại
học;
c) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, có đủ điều kiện thì
được bảo vệ luận văn, nếu đạt yêu cầu theo quy định thì được hiệu trưởng cơ sở
giáo dục đại học cấp bằng thạc sĩ;
d) Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, có đủ điều
kiện thì được bảo vệ luận án, nếu đạt yêu cầu theo quy định thì được hiệu trưởng
cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tiến sĩ.
2. Cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học;
công bố công khai các thông tin liên quan về văn bằng cho người học trên trang
thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu văn bằng giáo dục đại
học; viê ̣c in, quản lý, cấp phát, thu hồ i, hủy bỏ văn bằng giáo dục đại học; quy
định trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học Việt
Nam khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; quy định trách
nhiệm của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc cấp
văn bằng giáo dục đại học tại Việt Nam; ký hiệp định tương đương và công
nhận văn bằng với các nước, tổ chức quốc tế; quy định trình tự, thủ tục công
nhận văn bằng giáo dục đaị học do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cấp.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ quy định văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực
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hành, ứng dụng cho những người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp đại
học ở một số ngành chuyên môn đặc thù.
CHƯƠNG V

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 39. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ
1. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, năng lực nghiên cứu và khả
năng ứng du ̣ng khoa học và công nghê ̣ của giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ
quản lý, viên chức.
2. Hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người học;
phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầ u đào ta ̣o nhân lực trình đô ̣ cao.
3. Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới để phát triển khoa học và giáo
dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất
nước.
Điều 40. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ
1. Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học
giáo dục, khoa học công nghệ để tạo ra tri thức và sản phẩm mới.
2. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn
sản xuất và đời sống.
3. Xây dựng các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu phục vụ đào tạo
và nghiên cứu khoa học, các vườn ươm công nghệ, gắn phát triển công nghệ với
tạo sản phẩm mới.
4. Tham gia tuyển chọn, tư vấn, phản biện, thực hiện các nhiệm vụ, hợp
đồng khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng.
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong
hoạt động khoa học và công nghệ
1. Xây dựng, thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học và
công nghệ.
2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ và nâng cao chất lượng
đào tạo.
3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra tri thức,
công nghệ, giải pháp mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội phù hơ ̣p với năng
lực khoa ho ̣c, công nghê ̣ của nhà trường.
4. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc ký kết hợp đồng khoa học và
công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đăng ký tham gia
tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
5. Sử dụng tiền, tài sản, giá trị tài sản trí tuệ, các nguồn thu hợp pháp để
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh.
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6. Thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học
và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
7. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt
động khoa học và công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ.
8. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; giữ bí mật khoa học và công
nghệ theo quy định của pháp luật.
9. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 42. Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và công
nghệ
1. Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích
hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, ưu tiên cho
các cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c có tiề m lực ma ̣nh về nhân lực nghiên cứu và triể n
khai ứng du ̣ng.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư
phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công
nghệ, các bộ, ngành có liên quan quy định về hoạt động khoa học và công nghệ
trong các cơ sở giáo dục đại học.
CHƯƠNG VI

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 43. Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế
1. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền
giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
2. Ta ̣o điề u kiêṇ để cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững, đào tạo
nguồn nhân lực có trình độ và chấ t lươ ̣ng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
Điều 44. Các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học
1. Liên kết đào tạo.
2. Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại
Việt Nam.
3. Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội
nghị, hội thảo khoa học.
4. Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị.
5. Bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và
người học.
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6. Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa
học và công nghệ; cung ứng chương triǹ h đào ta ̣o; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu
và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
7. Tham gia các tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và
quốc tế.
8. Mở văn phòng đại diện cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ở nước
ngoài.
9. Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật.
Điều 45. Liên kết đào tạo với nước ngoài
1. Liên kết đào tạo với nước ngoài là việc xây dựng và thực hiện chương
trình hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với cơ sở giáo dục
đại học nước ngoài, nhằm thực hiện chương trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc
cấp chứng chỉ, nhưng không hình thành pháp nhân mới.
2. Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là chương trình của nước
ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Chương trình đào tạo được
thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại
nước ngoài.
3. Các cơ sở giáo dục đại học liên kết đào tạo với nước ngoài phải đảm
bảo những điều kiện về đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình,
nội dung giảng dạy; tư cách pháp lý; giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do
cơ quan kiểm định chất lượng nước ngoài cấp hoặc do Bộ Giáo dục và Đào tạo
công nhận; giấy phép đào tạo trong lĩnh vực liên kết.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình liên kết đào
tạo với nước ngoài trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Giám đốc đại học phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài
trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại đại học.
5. Trường hợp chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài bị đình chỉ
tuyển sinh hoặc bị chấm dứt hoạt động do không duy trì điều kiện quy định tại
khoản 3 Điều này, cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của
giảng viên, người học và người lao động; bồi hoàn kinh phí cho người học,
thanh toán các khoản thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giảng viên và
người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể,
thanh toán các khoản nợ thuế và các khoản nợ khác (nếu có).
6. Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai các thông tin liên quan
về chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trên trang thông tin điện tử của
nhà trường và phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 46. Văn phòng đại diện
1. Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có chức
năng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.
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2. Văn phòng đại diện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thúc đẩy hợp tác với cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc
xúc tiến xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại
học;
b) Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo,
triển lãm trong lĩnh vực giáo dục đại học nhằm giới thiệu về tổ chức, cơ sở giáo
dục đại học nước ngoài;
c) Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giáo dục đại
học đã ký kết với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam;
d) Không được thực hiện hoạt động giáo dục đại học sinh lợi trực tiếp tại
Việt Nam và không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại
diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.
3. Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn
phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có tư cách pháp nhân;
b) Có thời gian hoạt động giáo dục đại học ít nhất là 05 năm ở nước sở tại;
c) Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng;
d) Có quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến thành
lập tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép thành lập văn phòng
đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại
học.
5. Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài chấm dứt
hoạt động trong các trường hợp sau:
a) Hết thời hạn ghi trong giấy phép;
b) Theo đề nghị của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập văn
phòng đại diện;
c) Giấy phép bị thu hồi vì không hoạt động sau thời hạn 06 tháng, kể từ
ngày được cấp giấy phép lần đầu hoặc 03 tháng, kể từ ngày được gia hạn giấy
phép;
d) Bị phát hiện có sự giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập
văn phòng đại diện;
đ) Có những hoạt động trái với nội dung của giấy phép;
e) Vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong
hoạt động hợp tác quốc tế
1. Thực hiện các hình thức hợp tác quốc tế quy định tại Điều 44 của Luật
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này.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Được bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt
Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 48. Trách nhiệm của Nhà nước về hợp tác quốc tế
1. Chính phủ có chính sách phù hợp thực hiêṇ các cam kế t song phương
và đa phương, nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động hợp tác quốc tế của các
cơ sở giáo dục đại học theo nguyên tắ c đáp ứng yêu cầ u phát triể n kinh tế - xã
hô ̣i của đấ t nước, phù hơ ̣p với chiế n lươ ̣c và quy hoa ̣ch phát triể n giáo du ̣c đa ̣i
ho ̣c; tăng cường quản lý về liên doanh, liên kết giáo dục đại học với nước ngoài.
2. Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm
thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động
tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; quy định cụ
thể điều kiện, thủ tục về hợp tác quốc tế quy định tại các điều 44, 45 và 46 của
Luật này.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc khuyến khích cơ sở
giáo dục đại học đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong hoạt động
giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nước
ngoài; quy định việc quản lý hoạt động cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại
Việt Nam, việc liên kết của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với cơ sở giáo dục
đại học nước ngoài.
CHƯƠNG VII

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 49. Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng giáo
dục đại học
1. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục đại học:
a) Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại học;
b) Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp
ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định;
c) Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo;
d) Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương
trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.
2. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại học:
a) Độc lập, khách quan, đúng pháp luật;
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b) Trung thực, công khai, minh bạch;
c) Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.
3. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học:
a) Cơ sở giáo dục đại học;
b) Chương trin
̀ h đào ta ̣o các triǹ h đô ̣ của giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c.
Điều 50. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo
chất lượng giáo dục đại học
1. Thành lập tổ chức chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáo dục đại
học.
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.
3. Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào ta ̣o; định kỳ đăng ký
kiểm định chương trình đào ta ̣o và kiểm định cơ sở giáo dục đại học.
4. Duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào ta ̣o, gồm:
a) Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên;
b) Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập;
c) Phòng học, phòng làm việc, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin,
phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, ký túc xá và các cơ sở dịch vụ khác;
d) Nguồn lực tài chính.
5. Công bố công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng đào ta ̣o, kết quả
đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên
trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở giáo dục đại học
và phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 51. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c về kiểm
định chất lượng giáo dục đại học
1. Chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục khi có yêu cầu của cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục.
2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo
dục đại học.
3. Được lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong số các tổ
chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo.
4. Được khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về các quyết định,
kết luận, hành vi vi pha ̣m pháp luâ ̣t của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định
chất lượng giáo dục đại học.
Điều 52. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có nhiệm vụ đánh giá và công
nhận cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng
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giáo dục đại học.
Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, chịu trách
nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đươ ̣c thành lâ ̣p khi có đề án
thành lâ ̣p phù hơ ̣p với quy hoa ̣ch ma ̣ng lưới tổ chức kiểm định chất lượng giáo
dục; được phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục khi có cơ sở vật chất,
thiết bị, tài chính, đô ̣i ngũ kiể m đinh
̣ viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kiể m đinh
̣
chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ
sở giáo dục đại học; quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học,
chuẩ n đối với chương trình đào ta ̣o các trình đô ̣ của giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c, yêu cầ u tố i
thiể u để chương trình đào ta ̣o đươ ̣c thực hiên;
̣ quy trình và chu kỳ kiểm định
chất lượng giáo dục đại học; nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của
tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; việc cấp, thu hồi giấy
chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; quyết định thành lập hoặc cho phép
thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; cho phép hoạt động kiểm định
chất lượng giáo dục.
Điều 53. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm căn cứ
để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại
học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ;
là căn cứ để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.
CHƯƠNG VIII

GIẢNG VIÊN
Điều 54. Giảng viên
1. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng;
có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; đạt trình độ
về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 77 của Luật giáo
dục.
2. Chức danh của giảng viên bao gồ m trơ ̣ giảng, giảng viên, giảng viên
chính, phó giáo sư, giáo sư.
3. Trình đô ̣ chuẩ n của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đa ̣i ho ̣c là
tha ̣c si ̃ trở lên. Trường hợp đặc biệt ở một số ngành chuyên môn đặc thù do Bộ
trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định.
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ
từ thạc sĩ trở lên làm giảng viên.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm, quy định việc bồi dưỡng, sử dụng giảng viên.
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Điều 55. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên
1. Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ, có
chất lượng chương trình đào tạo.
2. Nghiên cứu, phát triể n ứng du ̣ng khoa học và chuyển giao công nghệ,
bảo đảm chất lượng đào tạo.
3. Định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.
4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của giảng viên.
5. Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học,
bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
6. Tham gia quản lý và giám sát cơ sở giáo dục đại học, tham gia công tác
Đảng, đoàn thể và các công tác khác.
7. Được ký hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học với các cơ sở
giáo du ̣c đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.
8. Được bổ nhiệm chức danh của giảng viên, được phong tặng danh hiệu
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và được khen thưởng theo quy định của pháp
luật.
9. Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 56. Chính sách đối với giảng viên
1. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được cử đi học nâng cao trình
độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi
theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.
2. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện về chỗ ở, được hưởng chế độ phụ
cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.
3. Nhà nước có chính sách điều động, biệt phái giảng viên làm việc tại cơ
sở giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
khuyến khích giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học ở vùng thuận lợi đến công
tác tại các cơ sở giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn; tạo điều kiện để giảng viên ở vùng này an tâm công tác.
4. Giảng viên có trình độ tiến sĩ, giảng viên có chức danh giáo sư, phó
giáo sư công tác trong cơ sở giáo dục đại học có thể kéo dài thời gian làm viêc̣
kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng da ̣y, nghiên cứu khoa ho ̣c, nế u có đủ sức
khỏe, tự nguyê ̣n kéo dài thời gian làm việc, đồng thời cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c có
nhu cầ u.
5. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chính sách đối với giảng viên
trong cơ sở giáo dục đại học.
Điều 57. Giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên
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1. Giảng viên thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục đại học được quy định tại
Điều 74 của Luật giáo dục.
Giảng viên thỉnh giảng thực hiện các nhiệm vụ và được hưởng các quyền
theo hợp đồng thin
̉ h giảng được ký giữa hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học với
giảng viên thỉnh giảng.
2. Cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c được mời giảng viên thin̉ h giảng, mời báo cáo
viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân ở trong nước và
nước ngoài.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về giảng viên thỉnh
giảng và báo cáo viên.
Điều 58. Các hành vi giảng viên không được làm
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học và người
khác.
2. Gian lận trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.
3. Lợi dụng danh hiệu nhà giáo và hoạt động giáo dục để thực hiện hành
vi vi phạm pháp luật.
CHƯƠNG IX

NGƯỜI HỌC
Điều 59. Người học
Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo
dục đại học, gồm sinh viên của chương trình đào tạo cao đẳng, chương trình đào
tạo đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của
chương trình đào tạo tiến sĩ.
Điều 60. Nhiệm vụ và quyền của người học
1. Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.
2. Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở
giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.
3. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường,
bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
4. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt nam nữ, dân tộc,
tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập,
rèn luyện.
5. Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công
nghệ, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.
6. Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và
các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo du ̣c.
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7. Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu
tiên và chính sách xã hội.
8. Các nhiệm vụ và quyề n khác theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t.
Điều 61. Các hành vi người học không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ
quản lý giáo dục, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
3. Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại
học hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
4. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi pha ̣m pháp luật.
Điều 62. Chính sách đối với người học
1. Người học trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng các chính sách về
học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, tín dụng giáo dục, miễn, giảm phí
dịch vụ công cộng theo quy định tại các điều 89, 90, 91 và 92 của Luật giáo dục.
2. Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh không phải đóng học phí, được ưu tiên
trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội.
3. Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu tiên đối với người học thuộc
đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.
nước

Điều 63. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sư ̣ điề u đô ̣ng của Nhà

1. Người ho ̣c chương trình giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c nế u đươ ̣c hưởng ho ̣c bổ ng và
chi phí đào ta ̣o do Nhà nước cấ p hoă ̣c do nước ngoài tài trơ ̣ theo Hiêp̣ đinh
̣ ký
kế t với Nhà nước Việt Nam, thì sau khi tố t nghiêp̣ phải chấp hành sự điều động
làm việc của Nhà nước trong thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian được hưởng
học bổng và chi phí đào tạo, nếu không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng,
chi phí đào tạo.
2. Trong thời ha ̣n 12 tháng, kể từ ngày người ho ̣c đươ ̣c công nhâ ̣n tố t
nghiê ̣p, cơ quan nhà nước có thẩ m quyề n có trách nhiệm phân công làm việc đố i
với người ho ̣c đã đươ ̣c công nhâ ̣n tố t nghiê ̣p, quá thời ha ̣n trên, nế u người học
không đươ ̣c phân công làm việc thì không phải bồ i hoàn học bổng, chi phí đào
tạo.
3. Chính phủ quy đinh
̣ cu ̣ thể về bồ i hoàn ho ̣c bổ ng và chi phí đào ta ̣o.
CHƯƠNG X

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 64. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Các nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
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1. Ngân sách nhà nước (nếu có);
2. Học phí và lệ phí tuyển sinh;
3. Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ, sản xuất,
kinh doanh và dịch vụ;
4. Tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của các cá nhân, tổ chức trong
nước và nước ngoài;
5. Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
6. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 65. Học phí, lệ phí tuyển sinh
1. Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền mà người học phải nộp cho cơ
sở giáo dục đại học để bù đắp chi phí đào tạo.
2. Chính phủ quy định nội dung, phương pháp xây dựng mức học phí, lệ
phí tuyển sinh, khung học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đa ̣i
ho ̣c công lập.
3. Cơ sở giáo dục đa ̣i ho ̣c công lập được quyền chủ động xây dựng và
quyết định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh nằm trong khung học phí, lệ phí
tuyển sinh do Chính phủ quy định.
4. Cơ sở giáo dục đa ̣i ho ̣c tư thục, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư
nước ngoài được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phí, lệ
phí tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
5. Mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh phải được công bố công khai cùng
thời điểm với thông báo tuyển sinh.
6. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao
đươ ̣c thu ho ̣c phí tương xứng với chất lượng đào ta ̣o.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chí xác định chương
trình đào tạo chất lượng cao; có trách nhiệm quản lý, giám sát mức thu học phí
tương xứng với chất lượng đào tạo.
Điều 66. Quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán,
thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
2. Cơ sở giáo dục đại học có sử dụng ngân sách nhà nước được Nhà nước
giao nhiệm vụ gắn với nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ có
trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật
ngân sách nhà nước.
3. Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học tư thục được sử dụng như sau:
a) Dành ít nhất 25% để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các
hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi
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dưỡng giảng viên, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, phục vụ cho hoạt động
học tập và sinh hoạt của người học hoặc cho các mục đích từ thiện, thực hiện
trách nhiệm xã hội. Phần này được miễn thuế;
b) Phần còn lại, nếu phân phối cho các nhà đầu tư và người lao động của
cơ sở giáo dục đại học thì phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
4. Giá trị tài sản tích lũy được trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo
dục đại học tư thục và giá trị của các tài sản được tài trợ, ủng hộ, hiến tặng cho
cơ sở giáo dục đại học tư thục là tài sản chung không chia, được quản lý theo
nguyên tắc bảo toàn và phát triển.
5. Việc rút vốn và chuyển nhượng vốn đối với cơ sở giáo dục đại học tư
thục thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và
phát triển của cơ sở giáo dục đại học.
6. Chính phủ quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách
nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học, về tài chính của cơ sở giáo dục đại học
có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động giáo dục.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn tài
chính tại các cơ sở giáo dục đại học.
Điều 67. Quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ
ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản
nhà nước; tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản hình thành từ
các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.
2. Tài sản và đất đai được Nhà nước giao cho cơ sở giáo dục đại học tư
thục quản lý và tài sản mà cơ sở giáo dục đại học tư thục được tài trợ, ủng hộ,
hiến tặng phải được sử dụng đúng mục đích, không chuyển đổi mục đích sử
dụng và không được chuyển thành sở hữu tư nhân dưới bất cứ hình thức nào.
3. Tài sản của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà
nước bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của cơ sở
giáo dục đại học theo quy định của Chính phủ.
CHƯƠNG XI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 68. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính
sách phát triển giáo dục đại học.
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2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
đại học.
3. Quy định khối lượng, cấu trúc chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra tối
thiểu của người học sau khi tốt nghiệp; tiêu chuẩn giảng viên; tiêu chuẩn cơ sở vật
chất và thiết bị của cơ sở giáo dục đại học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát
hành giáo trình, tài liệu giảng dạy; quy chế thi và cấp văn bằng, chứng chỉ.
4. Quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; quy định về tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học, chuẩ n quốc gia đố i với cơ sở giáo
du ̣c đa ̣i ho ̣c, chuẩn đối với chương trình đào ta ̣o các trình đô ̣ giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c và
yêu cầ u tố i thiể u để chương triǹ h đào ta ̣o đươ ̣c thực hiên,
̣ quy trình, chu kỳ kiểm
định chất lượng giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục
đa ̣i ho ̣c.
5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo
dục đại học.
6. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục đại học.
7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giảng viên và cán bộ
quản lý giáo dục đại học.
8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục đại
học.
9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ,
sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đại học.
10. Tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục đại học.
11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối
với sự nghiệp giáo dục đại học.
12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố
cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục đại học.
Điều 69. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục đại học.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện
quản lý nhà nước về giáo dục đại học.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện
quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo thẩm quyền.
4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo phân cấp của Chính phủ;
kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học
trên địa bàn; thực hiện xã hội hoá giáo dục đại học; bảo đảm đáp ứng yêu cầu
mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học tại địa
phương.
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Điều 70. Thanh tra, kiểm tra
1. Thanh tra hoạt động giáo dục đại học, bao gồm:
a) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về giáo dục đại học;
b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về giáo dục đại học;
c) Xác minh, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu
nại, tố cáo về giáo dục đại học.
2. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về giáo dục đại học.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thanh
tra, kiểm tra về giáo dục đại học. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra,
kiểm tra về giáo dục đại học theo phân công và phân cấp của Chính phủ.
4. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự thanh tra và tự kiểm tra theo quy
định của pháp luật. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về
thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học.
Điều 71. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất,
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính; cá nhân còn
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo
quy định của pháp luật:
1. Thành lập cơ sở giáo dục đa ̣i ho ̣c hoặc tổ chức hoạt động giáo dục trái
pháp luật;
2. Vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đa ̣i
ho ̣c;
3. Xuất bản, in, phát hành tài liệu trái pháp luật;
4. Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bằng,
chứng chỉ;
5. Xâm phạm nhân phẩm, thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục;
ngược đãi, hành hạ người học;
6. Vi phạm quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo
dục đại học;
7. Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục đa ̣i ho ̣c;
8. Làm thất thoát kinh phí, lợi dụng hoạt động giáo dục đại học để thu tiền
sai quy định hoặc vì mục đích vụ lợi;
9. Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đa ̣i ho ̣c;
10. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục đại học.
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CHƯƠNG XII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 72. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Điều 73. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
các điều, khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng
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