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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:         /BGDĐT-GDĐH 
V/v rà soát, chấn chỉnh hoạt động tự 

chủ mở ngành đào tạo và điều kiện đảm 

bảo chất lượng duy trì ngành đào tạo. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

    Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học. 

 

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

(Luật GDĐH) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

GDĐH (Nghị định 99), các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) triển khai hoạt động 

tự chủ mở ngành đào tạo thuận lợi, chủ động đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ sự phát triển của từng ngành/lĩnh vực, địa phương,.. Tuy nhiên 

bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc thực hiện tự chủ mở ngành và đảm bảo 

điều kiện duy trì ngành ở một số cơ sở GDĐH vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất 

cập. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, các trường 

đại học (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) tổ chức rà soát, chấn chỉnh hoạt 

động tự chủ mở ngành đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng duy trì ngành đào 

tạo theo quy định hiện hành, trong đó tập trung vào những nội dung sau: 

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức về tự chủ và trách nhiệm giải trình đến 

từng đơn vị, cá nhân trong cơ sở đào tạo; cơ sở đào tạo thực hiện quyền tự chủ  

khi đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật 

GDĐH và các văn bản hiện hành có liên quan, trong đó bao gồm: 

- Đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học theo đúng quy định của 

Luật GDĐH và Nghị định 99.  

- Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở đào tạo bởi tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp còn giá trị trong thời hạn quy định. 

- Đã ban hành và tổ chức thực hiện đầy đủ quy chế tổ chức và hoạt động; 

quy chế tài chính; quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác và có chính 

sách bảo đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định. 

- Đã thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn 

vị, cá nhân trong cơ sở đào tạo. 
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- Đã công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh 

viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật tại trang 

chủ trên Cổng thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đảm bảo minh bạch, tạo thuận 

lợi nhất cho người học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩm quyền, chủ sở hữu và các 

bên liên quan tìm hiểu, giám sát  các hoạt động của cơ sở đào tạo. 

2. Tổ chức rà soát hoạt động tự chủ mở ngành đào tạo theo quy định của 

Luật GDĐH, Nghị định 99 và các thông tư của Bộ GDĐT quy định điều kiện, 

trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.  

3. Rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ sở đào 

tạo các điều kiện đảm bảo duy trì ngành đào tạo, trong đó kiện toàn đội ngũ giảng 

viên toàn thời gian và nhân lực hỗ trợ duy trì ngành đào tạo đảm bảo đúng theo 

quy định tại Điều 10 Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH (Thông tư 

17) và Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ GDĐT về điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo 

trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ (Thông tư 02); đồng thời, chủ động đình 

chỉ hoạt động đào tạo các ngành không đáp ứng đủ điều kiện tự chủ mở ngành và 

duy trì ngành đào tạo theo các quy định hiện hành, có các biện pháp khắc phục 

hậu quả đảm bảo quyền lợi cho người học theo đúng quy định của Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hiện hành của Chính 

phủ (nếu có). 

4. Rà soát, cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo theo quy định tại 

Thông tư 17.  

5. Thực hiện kiểm định chương trình đào tạo đảm bảo đúng quy định tại 

khoản 5, Điều 33, Luật GDĐH “Trước khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, chương trình 

đào tạo phải được đánh giá chất lượng; ngay sau khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, 

chương trình đào tạo phải được kiểm định theo quy định của Luật này. Trường 

hợp không thực hiện đánh giá, kiểm định hoặc kết quả đánh giá, kiểm định không 

đạt yêu cầu, cơ sở giáo dục đại học phải có trách nhiệm cải tiến, nâng cao chất 

lượng đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, bảo đảm quyền 

lợi cho người học, không được tiếp tục tuyển sinh ngành đào tạo đó cho đến khi 

đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng”. 
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6. Báo cáo kết quả rà soát, chấn chỉnh hoạt động tự chủ mở ngành đào tạo 

và điều kiện đảm bảo duy trì ngành đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo) gửi 

về Bộ GDĐT trước ngày 30/11/2022 theo địa chỉ Vụ GDĐH, Bộ GDĐT, số 35 

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi dữ liệu bằng file word/ excel 

và file pdf văn bản đã ký đóng dấu về địa chỉ e-mail vugddh@moet.gov.vn. 

7. Thông tin chi tiết liên hệ với Vụ GDĐH, Bộ GDĐT qua email: 

vugddh@moet.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0902279427 (Bà Hoàng Thúy Nga, 

Chuyên viên chính Vụ GDĐH). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng và đầy đủ các 

nội dung của Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ GDĐH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
 

 

mailto:vugddh@moet.gov.vn
mailto:vugddh@moet.gov.vn

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-12T14:38:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thu Thuỷ<ntthuy@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-13T08:07:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Minh Sơn<hmson@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-13T09:58:17+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-13T09:58:22+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-13T09:58:36+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




