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1. Quy định thống nhất chung thuật ngữ “Cơ sở giáo dục đại học” đối với các tổ chức thực 

hiện chức năng đào tạo trình độ của giáo dục đại học. Quy định phân biệt nhóm “Viện hàn lâm” và 

“viện” do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Luật Khoa học và công nghệ. 

2. Định nghĩa rõ các thuật ngữ trong luật: 

 Định nghĩa phân biệt “Trường đại học” và “Đại học” 

 Định nghĩa phân biệt “Đơn vị trực thuộc” và “Đơn vị thuộc” trong cơ cấu tổ chức của cơ 

sở giáo dục đại học. 

 Định nghĩa lại và phân biệt “Ngành”, “Chuyên ngành” và “Lĩnh vực” 

 Định nghĩa làm rõ khái niệm “Quyền tự chủ” đi đôi với “Trách nhiệm giải trình” của cơ 

sở giáo dục đại học. 

3. Quy định thống nhất Giáo dục đạo học gồm các trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Còn 

trình độ cao đẳng được phân loại trong nhóm Giáo dục nghề nghiệp (theo quy định của Dự thảo 

Luật giáo dục sửa đổi). 

4. Quy định cụ thể hình thức đào tạo giáo dục đại học bao gồm 03 hình thức: chính quy, vừa 

làm vừa học, đào tạo từ xa trong đó, không phân biệt giá trị văn bằng của các hình thức đào tạo 

khác nhau.  

5. Bổ sung quy định cơ sở giáo dục đại học được tổ chức hoạt động “cung cấp dịch vụ đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận” 

6. Hình thức Trường cao đẳng được phân loại trong nhóm Giáo dục nghề nghiệp (Dự thảo 

Luật giáo dục sửa đổi); 

7. Định nghĩa lại khái niệm “cơ sở giáo dục đại học công lập” theo xu hướng tự chủ tài chính, 

theo đó được “nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và địa diện chủ sở hữu” 

8. Quy định và phân biệt “cơ sở giáo dục đại học tư thục” với “cơ sở giáo dục đại học tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận” theo xu hướng mở cửa cho nhà đầu tư nươc ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục đại học. 

9. Quy định hai loại hình cơ sở giáo dục đại học theo định hướng: nghiên cứu và ứng dụng 

(Luật cũ quy định phân tầng thành ba loại định hướng: nghiên cứu, ứng dụng, thực hành) 

10. Thay đổi cụm từ “Quyền chủ động” thành “Quyền tự chủ” của Đại học Quốc gia để làm 

rõ và theo hướng tự chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. 

11. Quy định sửa đổi, bổ sung ngắn gọn, cụ thể các nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục đại học đáp ứng các điều kiện: “(1) sử dụng hiệu quả nguồn lực; (2) xây dựng hài hòa hệ 

thống giáo dục đại học công lập và tư thục; (3) phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận; (4) tạo cơ chế hình thành đại học, các trung tâm đại học lớn của đất nước, đáp 

ứng nhu cầu học tập của Nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.” Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 

thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch. 

12. Quy định bổ sung một số chính sách của nhà nhước về phát triển giáo dục đại học: 

 Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình 

đẳng, hiệu quả. 
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 Ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo mang tầm khu vực, 

quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao 

 Khuyến khích sắp xếp, sáp nhập các trường đại học thành đại học lớn 

 Thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học, phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục; ưu tiên 

cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

 Đảm bảo quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học gắn liền với trách nhiệm giải trình. 

 Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường 

 Khuyến khích, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế 

13. Bổ sung tổ chức “doanh nghiệp” trong cơ cấu tổ chức của trường đại học là cơ sở pháp 

lý cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp. Đây là thể chế hoá tư tưởng trong Nghị 

quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ là có cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để thành 

lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các trường đại học nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng triển khai 

thương mại hoá các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.Bổ sung tổ chức 

“doanh nghiệp” trong cơ cấu tổ chức của trường đại học là cơ sở pháp lý cho phép các đại học 

thành lập doanh nghiệp nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng triển khai thương mại hoá các kết quả 

nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. 

14. Xác định rõ địa vị pháp lý của hội đồng trường của trường đại học công lập: “là tổ chức 

quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”. 

15.  Quy định chi tiết, cụ thể về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường của trường 

đại học công lập. Hội đồng trường (trong trường công lập) được giao nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu, 

có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của cơ sở GDĐH như định hướng phát triển trường, 

quyết định về cơ cấu tổ chức, tham gia quyết định nhân sự chủ chốt trong trường cũng như có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.  

16. Quy định chi tiết về cơ cấu thành viên của Hội đổng trường của trường đại học công lập. 

Xu hướng tự chủ phải gắn liền với trách nhiệm giải trình để tránh tùy tiện và lạm quyền, do đó, tổ 

chức Hội đồng trường trong trường đại học đặc biệt quan trọng để giám sát trách nhiệm giải trình 

của Hiệu trưởng thay cho vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trước này là Bộ GD&ĐT hay chính 

quyền địa phương, đồng thời mở rộng dân chủ và tăng cường sự tham gia giữa các bên liên quan. 

17.  Bổ sung quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung năm 2018, quy định cụ thể về “nhà 

đầu tư” trong và ngoài nước có hoạt động đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục hoặc cơ 

sở giáo dục đại học tự thục hoạt động không vì lợi nhuận (theo mô hình trường đại học hoặc đại 

học) 

18. Xác định rõ địa vị pháp lý của hội đồng trường của trường đại học tư thục: “là tổ chức 

quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan”.Quy định chi tiết, cụ thể về trách 

nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường của trường đại học tư thục. Bổ sung thêm các quy định 

liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng đại học 

19. Quy định mới liên quan đến hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học: 

 Do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định bổ nhiệm; 

 Nhiệm kỳ của hiệu trưởng do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định. 

 Bỏ điều kiện 05 năm tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học đối 

với ứng viên hiệu trưởng. 
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 Tiêu chuẩn hiệu trưởng quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục 

đại học. 

 Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của hiệu trưởng trong mối quan hệ với hội đồng 

trường, hội đồng đại học, cụ thể là “trách nhiệm giải trình” của hiệu trưởng 

20. Quy định cụ thể địa vị pháp lý của Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học. Bổ sung quy 

định mới về phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam. Bổ sung quy định mới 

về phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại nước ngoài. 

21. Bỏ quy định dự án thành lập cơ sở giáo dục đại học phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội. Chỉ cần đáp ứng điều kiện “phù hợp với mạng lưới cơ sở giáo dục đại học được 

phê duyệt.” 

22. Bổ sung quy định chi tiết về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục 

đại học: 

 Gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình 

 Quy định cụ thể các điều kiện để thực hiện quyền tự chủ trong đó: (1) đã thành lập hội 

đồng trường; (2)ban hành và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt đông, quy chế tài chính, quy chế, 

quy trình, quy định quản lý nội bộ khác, có chính sách bảo đảm chất lượng; (3)thực hiện phân 

quyền tự chủ tương ứng với trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân; (4)công khai điều kiện 

bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên có việc làm và các thông tin khác. 

 Quy định cụ thể quyền tự chủ trong học thuật, hoạt động chuyên môn, tổ chức, nhân sự, 

tài chính, tài sản. 

 Quy định cụ thể trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học đối với chủ sở hữu, 

người học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan 

23. Bổ sung chế tài trong trường hợp: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ mở ngành đào tạo khi 

chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định thì bị đình chỉ hoạt động đào tạo đối với ngành đào tạo 

đó và không được tự chủ mở ngành đào tạo trong thời hạn 05 năm…” 

24. Bổ sung quy định bắt buộc kiểm định chương trình đào tạo: “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” 

25. Bổ sung quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh “theo ngành, nhóm ngành đào tạo trên cơ 

sở nhu cầu lao động của thị trường” 

26. Bổ sung quy định mới về thời gian đào tạo “xác định trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích 

lũy cho từng chương trình và trình độ”.  

27. Bổ sung quy định cụ thể về chương trình giáo dục đại học và giáo trình giáo dục đại học. 

28. Bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc tổ chức 

đào tạo thực hành, thực tập cho người học. 

29. Bổ sung quy định mới liên quan đến văn bằng giáo dục đại học: 

 Không phân biệt hình thức đào tạo chính quy hay đào tạo thường xuyên trên văn bằng 

giáo dục đại học, 

 Cơ sở giáo dục đại học được quyền thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát văn bằng cho người 

học và quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật;  

 Phải thực hiện công bố công khai mẫu văn bằng, thông tin liên quan đến việc cấp văn 

bằng cho người học trên trang thông tin điện tử cửa cơ sở giáo dục đại học 
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30. Bổ sung trách nhiệm của nhà nước về “phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong 

cơ sở giáo dục đại học phục vụ phát triển đất nước”. 

31. Bổ sung quy định liên quan đến điều kiện đối với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài liên 

kết với cơ sở giáo dục đại học việt nam theo đó: “Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài liên kết đào 

tạo với cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phải là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng, có văn bản của 

cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép đào tạo và cấp văn bằng trong lĩnh vực liên kết hoặc 

có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực do tổ chức kiểm định chất lượng 

giáo dục hợp pháp cấp”. 

32. Bổ sung quy định chế tài trong trường hợp liên kết đào tạo với nước ngoài bị đình chỉ 

tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động, liên kết đào tạo chưa đủ điều kiện. 

33. Bổ sung quy định liên quan đến bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và hệ thống bảo 

đảm chất lượng giáo dục đại học.  

34. Bổ sung quy định đối với Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện kiểm định chương trình 

theo chu kỳ kiểm định hoặc kết quả kiểm định chương trình không đạt yêu cầu: “phải cải tiến, nâng 

cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. 

Sau 02 năm, kể từ ngày giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo hết hạn hoặc từ ngày có kết 

quả kiểm định không đạt yêu cầu, nếu không thực hiện kiểm định lại chương trình hoặc kết quả 

kiểm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học phải dừng tuyển sinh đối với chương 

trình đào tạo đó và có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người học.” 

35. Sửa đổi quy định liên quan đến trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy 

trình độ đại học là thạc sĩ (Luật cũ quy định trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy 

trình độ đại học là thạc sĩ) 

36. Bổ sung quy định: “Cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ 

làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo.” 

37. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến nhiệm vụ và quyền của giảng viên: 

 Giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo, thực hiện đầy đủ, bảo đảm chất lượng chương 

trình đào tạo. 

 Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương 

pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa 

học. 

 Độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc 

phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội 

 

38. Bổ sung một số quy định quyền của người học: 

 Được định hướng nghề nghiệp, 

 Được bảo đảm điều kiện học tập, tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, 

hoạt động rèn luyện kỹ năng hoàn thiện bản thân, tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng 

đồng và hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. 

 



PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, 

ĐHQG-HCM 

Tổng hợp: H.M.N© 

39. Theo quy định của Luật 2012 thì nguồn thu từ ngân sách nhà nước là nguồn ưu tiên, tuy 

nhiên Luật sửa đổi, bổ sung năm 2018 xếp nguồn thu từ ngân sách nhà nước ở vị trí sau cùng theo 

chính sách mở rộng tự chủ đại học. 

40. Quy định cụ thể và bổ sung các khoản thu của cơ sở giáo dục đại học: 

 khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản thu dịch vụ khác hỗ trợ 

hoạt động đào tạo; 

 Khoản thu từ nhận đặt hàng đào tạo, nghiên cứu của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; thực 

hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao; 

 nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hằng năm của cơ sở giáo dục đại học 

 Khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài chính (nếu có); 

 nguồn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của cựu sinh viên 

41. Bổ sung một số quy định mới liên quan đến học phí: 

 Cơ sở giáo dục đại học công lập đáp ứng điều kiện tự chủ và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí 

chi thường xuyên được tự chủ xác định mức thu học phí; 

 Cơ sở giáo dục đại học không thuộc trường hợp trên được xác định mức thu học phí theo 

quy định của Chính phủ; 

 Việc xác định mức thu học phí phải căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật theo lộ trình 

tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo. 

 Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu 

dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học cùng với 

thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học; có trách nhiệm trích 

một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

42. Bổ sung quy định thẩm quyền quản lý tài chính của hội đồng trường đối với cơ sở giáo 

dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi  thường xuyên. 

43. Bổ sung quy định công khai tài chính hàng năm đối với cơ sở giáo dục đại học. 

44. Bổ sung quy định “Cơ sở giáo dục đại học được sử dụng tài sản công vào việc kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật nhằm mục đích phát triển giáo dục đại 

học, theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển, phù hợp với môi trường giáo dục”. 

45. Bổ sung quy định cụ thể liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục tư thục, 

cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

46. Bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Chính phủ, Bộ 

giáo dục và đào tạo, Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban 


