
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 70/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

QUYỂT ĐỊNH  
Ban hành Điều lê trường đai hoc •  ™  » »
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Cắn cứ Luật Tồ chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng ỉ 2 năm 2001;
Căn cứ Luật Giảo dục ngày ỉ 4 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đoi, bo sung một 

sô .điêu của Luật Giảo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 20Ĩ2;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một so điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định sỗ 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 20ỉ 3 của Chỉnh 

phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Theo để nghị của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thủ tướng Chỉnh phủ quyết định ban hành Điền ỉệ trường đại học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ trường đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2015 
và thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; Quyết định số 
61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và Quyết định số 
63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học 
tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 nãm 2009 
của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
các cơ quan và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

ị CỐNG VẤN ĐẾN 
< w ..... Qh.,.OA,.j.SZ..
Vèo SỔ SỐ:.......... .......................

Chuyển đơn ¿¿¿s—

Nguyễn Tấn Dũng



10 CÔNG BÁO/Số 1075 + 1076/Ngày 21-12-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈƯ LỆ 
Trường đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg 
ngày Ỉ0 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướỉĩg Chính phủ)

Chương I 
NHỮNG QƯY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1, Phạm vi điều chỉnh và đối tương áp dụng
1. Điều lệ này quy định về: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý 

trường đại học; hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động 
họp tác quốc tế; giảng viên và người học; tài chính và tài sản; quan hệ giữa 
trường đại học, gia đình và xã hội; tổ chức thực hiện Điều lệ trường đại học.

2. Điều lệ này áp dụng đối với trường đại học, học viện đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ (gọi chung là trưởng đại học) thuộc các loại hình công lập, tư 
thục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các trường đại học thành viên của đại học 
quốc gia áp dụng Điều ỉệ này và auv chế tẻ chức và hoạt động của đại học quốc 
gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
Các trường đại học thành viên của đại học vùng áp dụng Điều lệ này và quy chế tổ 
chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các quy định về hoạt 
động của trường đại học, quvền lợi của người học tại Điều lệ này; các nội dung 
khác thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục đại học, riêng về tiêu chuẩn giảng viên, cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý nhà trưởng không được thấp hơn tiêu chuẩn tưong ứng quy định 
tại Điều lệ này.

Điều 2. Giải thích từ ngũ’
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu
a) Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trưcmg đại học công lập là 

viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về 
viên chức;
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b) Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học tư thục là 
người lao động ký họp đông lao động có thời hạn 3 năm hoặc họp đồng không xác 
định thời hạn theo Bộ Luật Lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà 
nước, không đang làm việc theo họp đông lao động có thòi hạn từ 3 tháng trở lên với 
đơn vị sử dụng lao động khác; do nhà trường trả lương và chi trả các khoản khác 
thuộc chế độ, chính sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành.

2. Góp vốn ỉà việc đưa tài sản vào tnròng để tạo thành vốn điều lệ của trường 
đại học tư thục. Tài sản góp vốn có thể bằng đồng Việt Nam (VNĐ), vàng, ngoại tệ, 
giá trị quyền sử dụng đất (đất), giá trị quyền sở hữu trí tụệ và các tài sản khác được 
ghi trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Tổng giá trị các tài sản do các cá 
nhân đóng góp được quy đôi thànlì VNĐ theo tỷ giá quy định của Ngân hàng nhà 
nước tại thời điểm góp vốn.

3. Vốn điều lệ là tổng giá trị số vốn góp bằng đồng Việt Nam (VNĐ) của tất cả 
các thành viên góp vốn, được ghi vảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 
Trong quá trình hoạt động vốn điều lệ có thể được gia tăng theo nhu cầu xây dựng 
và phát triển nhà trường.

4. Thành viên sáng lập ìà người tham gia trực tiếp đề xuất, chuẩn bị thành lập 
trường, có tên trong danh sách thành viên sáng lập tại hồ sơ đê nghị thành lập 
trường; tham gia xây dựng và thông qua quy chế tổ chức và hoạt động đầu tiên của 
nhà trường và có số vốn góp đáp ứng quy định của trường.

5. Cơ quan trực tiếp quản lý trường đại học công lập là CO' quan, tồ chức được giao 
quản lý trường đại học theo quy định của pháp luật, bao gồm: các Bộ, Ban, ngành 
trung ương; ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trang ương (gọi chung là 
ủy  ban nhân dân cáp tỉnh); các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tập 
đoàn kinh tế; các đại học.

Điều 3. Nguyên tắc đặt tên trường đại học
1. Tên của trường đại học bao gồm các cụm từ sau đây:
a) Cụm từ xác định loại trường: trường đại học, học viện;
b) Cụm từ xác định loại hình trường, lĩnh vực, ngành nghề đào tạo (nếu cần);
c) Tên riêng: tên địa phương, tên danh nhân văn hóa, lịch sử Việt Nam, tên cá 

nhân, tồ chức;
d) Cụm từ xác định chất lượng, đẳng cấp nếu thấy cần thiết.
2. Trường đại học có tồn bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng nước 

ngoài được dịch theo quy định thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tên của 
tnròng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đại học khác.

Điêu 4. Quy chế tổ chức và hoạt động của íruờỉig đại học
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học clo hiệu trưởng ban hành 

theo quyết nghị của hội đồng trường (đối với trường công lập) hoặc hội đồng
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quản trị (đối với trường tư thục) trên cơ sở cụ thể hoá các quy định tại Điều lệ này, 
phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường, không trái với các quy định pháp 
luật có liên quan và phải được công bố công khai.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của
trường đại học

1. Trường đại học thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 28 
của Luật Giáo dục đại học.

2. Quyền tự chủ của trường đại học thực hiện theo quy định tại Điều 32 của 
Luật Giáo dục đại học và một số quy định cụ thể sau đây:

a) Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường;
b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ 

quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường;
c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 

tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều 
kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và 
các quy định về tự chủ tài chính đối với trường đại học;

d) Tuyển sinh và phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa 
chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào 
tạo; in phôi vãn bằng, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy 
định của pháp luật;

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, họp tác quốc tế theo 
chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; đảĩiì bảo chất lượng đào tạo của nhà 
trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.

3. Trách nhiệm xã hội của traừrig đại học thể hiện ở các hoạt động: Báo cáo, công 
khai và giải trình với ca quan quản Lý nhà nước và các bên liên quan về các hoạt 
động của nhà trường theo quy định của pháp luật; cam kết với CO' quan quản lý nhà 
nước và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; không để bất 
kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của trường để 
tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Điều lệ này.

Chương H
TỒ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Mục 1
C ơ  CẤU TỔ CHỨC CƯA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của trường đại học
1. Trường đại học có CO' cấu tồ chức theo quy định tại Điều 14 của Luật Giáo 

dục đại học.
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Việc thành lập, giải thể các đơn vị thuộc trường đại học; cơ cấu tổ chức, nhiệm 
vụ, quyền hạn của ưrng đon vị được thực hiện theo quy định của pháp luật, của 
Điều lệ này và được cụ thể hóa trong quy chế tẻ chức và hoạt động của nhà trường.

2. Trircmg đại học có vốn đầu tư nước ngoài tự chủ về cơ cấu tổ chức; có trách 
nhiệm công bố công khai và báo cáo về cơ cấu tổ chức, người đại diện của nhà trường 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo vả ủy  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sỏ' chính.

Điều 7. Phân hiệu của trường đại học
Phân hiệu của trường đại học được thành lập và hoạt động theo quy định tại 

Điêu 21 của Luật Giáo dục đại học và một sô quy định cụ thê sau đây:
1. Phân hiệu của trường đại học có giám đôc, tôi đa 02 phó giám đôc phân hiệu 

và các đơn vị phục vụ phù họp với yêu cầu hoạt động của phân hiệu. Tiêu chuẩn 
của giám đốc phân hiệu tương đương tiêu chuẩn phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo 
của trường đại học; tiêu chuẩn của phó giám đốc phân hiệu tương đương tiêu 
chuẩn trưởng khoa của trường đại học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phân hiệu: thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ và 
quyên hạn của trường đại học được giao, tuân thủ sự điêu hành chung của hiệu 
trưởng trường đại học. Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở các trình độ giáo dục 
đại học chỉ được triên khai tại phân hiệu khi được cơ quan có thâm quyên cho 
phép. Tô chức và hoạt động của phân hiệu phải được quy định cụ thê trong quy 
chế tố chức và hoạt động của trường đại học.

3. Phân hiệu của trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được 
thành lập theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo.

Điều 8. Đối tên trường đại học
1. Tên trường đại học có thể được thay đổi nếu thấy cần thiết và phù hợp với 

nguyên tắc đặt tên trường theo quy định tại Điều 3 Điều lệ này.
2. Hồ sơ xin đồi tên trường đại học bao gồm: Tò' trình đề nghị đổi tên trường; 

đê án đôi tên trường đại học, trong đó nêu rõ sự cân thiêt, những thay đôi vê chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chât (nêu có), làm rõ sự ảnh 
hưởng đối với đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kình tế - xã hội, quy 
hoạch mạng lưới các trường đại học, các tác động đôi với sinh viên, viên chức của 
nhà trường vả các chủ thể liên quan; văn bản chấp thuận của cơ quan trục tiêp 
quản lý trường và ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính; quyêt nghị 
của hội đông trường hoặc hội đồng quản trị và của đại hội đông cô đồng (đôi với 
trường đại học tư thục); dự thảo quy chế tổ chức vả hoạt động mới.

3. Quy trình xử lý hè sơ: Trong thời hạn 45 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ 
hô SO' theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Giáo dục và Đảo tạo tô chức thâm 
đinh hô SO', trình Thủ tướng Chính phủ quyêt định. Trường hợp hô SO' không bảo 
đảm đúng quy định tại Khoản 2 Điều này thì Bộ Giáo dục và Đảo tạo thông báo 
cho trường bàng văn bản.
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Mục 2
TÓ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẶP

Điều 9. Hội đồng trường
Hội đồng trường được thành iập theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục 

đại học và một số quy định cụ thể sau đây:
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường
a) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình vói cơ quan trực tiếp quản 

lý trường, cơ quan quản lý nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả 
hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trưeĩìg;

b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bồ sung, miễn 
nhiệm hoặc thay thế các thành viên của hội đồng trường;

c) Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc ỉàm; việc 
tuyển dạng, quản lý, sừ dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên họp đồng 
của nhà trường;

d) Giới thiệu nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đế thực hiện quy trình bổ 
nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của 
hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm 
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, 
phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

đ) Yêu cầu hiệu trưỏng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, 
chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường, nếu có. Nếu hội 
đồng trưòng không đồng ý với giải trình của hiệu trưỏng thì báo cáo cơ quan trực 
tiếp quản lý trường.

2. Hội đồng trường có số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu là 15 thành viên; 
có 01 chủ tịch và 01 thư ký hội đồng. Thành phần hội đồng trường gồm:

a) Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, Bí thư đảng ủy trường, Chủ tịch Công 
đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường;

b) Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, viện;
c) Đại diện của cơ quan trực tiếp quản lý trưòng;
d) Một số thành viên bên ngoài, không phải là giảng viên, cán bộ quản lý cơ 

hữu của trường đáp ứng các yêu cầu sau đây: Đang hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm 
vụ của nhà trường; không phải là người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, 
chị em ruột với các thành viên khác trong hội đồng trường. Neu các thành viên này 
không phải là công chức, viên chức thì không đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hoặc 
thư ký hội đồng trường, số lượng thành viên thuộc thành phần này chiếm không 
dưới 20% tồng số thành viên của hội đồng trường;
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đ) Số lượng, cơ cấu thành viên, quy trình, thủ tục lựa chọn các thành viên, bầu 
Chủ tịch, thư ký hội đồng trường phải được thể hiện cụ thể trong quy chế tồ chức 
và hoạt động của nhà trường.

3. Chủ tịch hội đồng trường do hội đồng trường bầu trong số các thành viên 
của hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tồng số 
thành viên theo danh sách của hội đồng trường đồng ý. Chủ tịch hội đồng trường 
không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của nhà trường và có 
nhiệm vụ, quyền hạn CỊI thể sau đây:

a) Triệu tập các cuộc họp của hội đồng trưcmg;
b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức bỏ 

phiếu tại cuộc họp;
c) Điều hành hội đồng trưÒTig thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 16 của 

Luật Giáo dục đại học và Khoản 1 Điều này.
4. Thư ký của hội đồng trường do Chủ tịch hội đồng trường giới thiệu trong số 

các thành viên của hội đồng trường và bổ nhiệm khi được hội đồng trường thông 
qua với trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng trường đồng ý. 
Thư ký hội đồng tnrcmg không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu 
trưởng, trực tiếp giúp Chủ tịch hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và 
quyền hạn cụ thể sau đây:

a) Tồng hợp thông tin về hoạt động của trường báo cáo Chủ tịch hội đồng 
trường; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi gấy mời họp và làm 
thư ký các cuộc họp của hội đồng; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của 
hội đồng trường;

b) Chuẩn bị các báo cáo, giải trinh với cơ quan quản lý nhả nước và các cơ 
quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của hội đồng trường;

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch hội đồng trường giao.
5. Các thành viên của hội đồng trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 

do hội đồng trường phân công và các nhiệm vụ khác quy định tại quy chế tổ chức 
và hoạt động của nhà trường.

Điều 10. Thủ tục thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội 
đồng truòng; hoạt động của hội đồng trưừng; miễn nhiệm Chủ tịch và các 
thành viên hội đồng trường

1. Thủ tục thảnh ỉập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường
a) Đối với trường hợp trường đại học chưa có hội đồng trường, việc thành lập 

hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên được thực hiện như sau: Căn cứ quy định tại 
Khoản 2 Điều 9 Điều lệ này, Hiệu trường chủ trì cuộc họp gồm các thành phần: 
Bí thư Đảng ủy trường, các phó hiệu trường, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường để xác định tổng số thành viên 
hội đồng trường và số lượng thành viên của từng thành phần tham gia hội đồng
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trường; tồ chức bầu các thành viên đại diện cho giảng viên vả nghiên cứu viên; 
đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý trường cử đại diện tham gia hội đồng trường; 
xác định danh sách các thành viên bên ngoài không phải giảng viên cơ hữu hoặc 
cán bộ quản lý cơ hữu của trường; báo cáo danh sách thành viên hội đồng trường 
với cơ quan trực tiếp quản lý trường. Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 
báo cáo, nếu không có ý kiến khác của cơ quan trực tiếp quản lý trường thì hiệu 
trưởng tổ chức họp các thành viên trong danh sách nêu trên để bầu Chủ tịch hội 
đồng trường. Trên cơ sở quyết nghị tại cuộc họp này, hiệu trưởng có văn bản đê 
nghị cơ quan trực tiếp quản lý trường ra Quyết định thành lập hội đồng trường và 
bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường;

b) Đối vói trường hợp trường đại học đã có hội đồng trường, việc thành lập hội 
đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện như sau: Chủ tịch hội đồng trường 
đương nhiệm tố chức thực hiện các quy định tại Điểm a Khoản này để thành lập 
hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp theo đúng quy định tại Điều lệ này và quy chế tồ 
chức và hoạt động của nhà trường;

c) Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trưcmg và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng 
trường gồm: Tờ trình đề nghị thành lập hội đồng trường, trong đó nêu rõ quy trình 
xác định các thành viên hội đồng trường; danh sách và sơ yếu lý lịch của chủ tịch 
và các thành viên của hội đồng trường; văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý 
trường cử thành viên tham gia hội đồng trường; văn bản đồng ý tham gia hội đồng 
trường của các thảnh viên không phải giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu 
của trường; biên bản họp, biên bản kiếm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch hội đông 
tnrờng và các thành viên đại diện cho khoa, viện thuộc trường;

d) Thủ tục thay thế Chủ tịch và thành viên hội đồng trường: Trong trường hợp 
chủ tịch hội đồng trường tự nguyện xin thôi làm chủ tịch hội đồng trường hoặc 
không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định tại 
Khoản 3 Điều này thì hiệu trưởng tổ chức họp hội đồng trườn2 để bầu Chủ tịch hội 
đồng trường mói và gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thay thế Chủ tịch hội đông trường 
đến cơ quan trực tiếp quản lý trường quyết định. Hồ sơ gồm: Tờ trình nêu rõ lý do 
bầu thay thế Chủ tịch hội đồng trường, văn bản liên quan đến chủ tịch hội đồng 
trường đương nhiệm, biên bản họp hội đồng trường, biên bản kiểm phiếu và phiếu 
bầu chủ tịch hội đồng trường mới.

Trường hợp hội đồng trường bị khuyết thành viên do có thành viên bị miễn 
nhiệm hoặc bị chết, nghỉ hưu, thuyên chuyến sang công tác khác không còn phù 
hợp với vị trí làm thành viên thì Chủ tịch hội đồng trường căn cứ vào thành phần 
của các thành viên bị khuyết để lựa chọn thành viên thay thế theo quy trình quy 
định tại Điểm a Khoản này. Hồ sơ đề nghị bả sung, thay thế thành viên hội đồng 
trường gồm: Tờ trình nêu rõ lý do các trường hợp bố sung thay thế, biên bản họp 
hội đồng trường, biên bản kiếm phiếu và phiếu bầu, các hồ sơ minh chứng liên 
quan (nếu có);
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đ) về  quy trình, thủ tục: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ đề nghị của nhà trường, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý trường ra quyết 
định thành lập hội đồng trưòng, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường hoặc bồ sung 
thay thế thành viên hội đồng trường. Trường họp không đồng ý đo hồ sơ còn thiếu 
hoặc không bảo đảm quy định thì cơ quan thụ lý hồ sơ phải có trách nhiệm trả lời 
trường bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hoạt động của hội đồng trường
a) Hội đồng trưòĩig họp thưÒTig kỳ ít nhất 6 tháng một lần và họp bất thường 

khi có đề nghị bằng văn bản của trên 30% tổng số thành viên hội đồng trường hoặc 
có đề nghị của hiệu trưởng hoặc của Chủ tịch hội đồng trường.

Cuộc họp của hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành 
viên hội đồng tham dự. Quyết nghị của hội đồng chỉ có giá trị khi có trên 50% tổng 
số thành viên theo danh sách của hội đồng trường đồng ý. Các cuộc họp phải ghi 
biên bản và gửi đến cơ quan trực tiếp quản lý.trường chậm nhất sau 15 ngày làm 
việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp;

b) Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của nhà trường 
để triển khai các công việc của hội đồng trường;

c) Chủ tịch hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ tưang đương hiệu 
trưởng; thư ký hội đồng trường được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trưởng 
phòng; phụ cấp cho các thành viên khác trong hội đồng trường được quy định 
trong quy chế tổ chức và hoạt động và quy chế tài chính nội bộ của nhà trường.

Kinh phí hoạt động của hội đồng trường, phụ cấp chức vụ của Chủ tịch, thư ký và 
phụ cấp cho các thành viên (nếu có) được tính ừong kinh phí hoạt động của nhà trường;

d) về  việc ủy quyền điều hành hội đồng: Khi chủ tịch hội đồng trường không 
thể làm việc trong khoảng thời gian mà quy chế tổ chức và hoạt động của nhà 
trường đã quy định thì phải có trách nhiệm ủy quyền bằng văn bản cho một trong 
số các thành viên còn lại của hội đồng trường đảm nhận thay trách nhiệm của Chủ 
tịch hội đồng. Văn bản ủy quyền phải được gửi đến cơ quan trực tiếp quản lý 
trường và thông báo công khai. Thời gian ủy quyền không quá 6 tháng.

3. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường
a) Thành viên của hội đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các 

trường họp sau đây: Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội 
đồng trường; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm 
nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 6 tháng mà khả 
năng lao động chưa hồi phục; đang chấp hành bản án của tòa án; có trên 50% tổng 
số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm; mắc 
các vi phạm khác đã quy định tại quy chê tô chức và hoạt động của nhà trường;

b) Hội đồng trường có trách nhiệm xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm Chủ 
tịch và thành viên hội đồng trường và gửi hô sơ đề nghị cơ quan trực tiêp quản lý
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trường quyết định. Hồ sơ gồm có: Tờ trình nêu rõ lý do miễn nhiệm và các văn 
bản, minh chứng liên quan;

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà 
trường, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý trường ra quyết định miễn nhiệm; 
trường họp không đông ý, phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 11. Hiệu trưởng trường đại học
Hiệu trưởng trường đại học được quy định tại Điều 20 của Luật Giáo dục đại 

học và một số quy định cụ thể sau đây:
1. Hiệu trưởng là người điều hành tổ chức, bộ máy của trường đại học. Nếu 

được điều động từ cơ quan, tổ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ hiệu trưởng thì 
sau khi bổ nhiệm, hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản ỉý cơ 
hữu của nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Khoản 3, Điều 20 
của Luật Giáo dục đại học và một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

a) Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển đào tạo vả nghiên cứu khoa học 
của nhà trường trình hội đông trường phê duyệt;

b) Xâv dựng quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển 
dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ 
quản lý, người lao động trình hội đồng trường thông qua;

c) Tổ chức tuyển dụng, quản ỉý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý, viên chức và người lao động khác theo quy định của pháp luật;

d) Hàng năm, tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức vả người 
lao động khác;

đ) Xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng khoa học và đào tạo trước khi quyết 
định các vấn đề đã giao cho hội đồng khoa học và đào tạo tư vấn. Trường hợp 
không đồng ý với nội dung tư vấn, hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm 
cá nhân về quyết định và báo cáo hội đồng trường trong kỳ họp hội đồng trường 
gần nhất;

e) Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng trường; trao đồi với chủ tịch hội 
đồng trường và thống nhất cách giải quyết theo quy định của pháp luật nếu phát 
hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà 
trường. Trường họp không thống nhất được cách giải quyết thì hiệu trưởng báo cáo 
với cơ quan trực tiếp quản lý trường.

3. Bô nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng:
a) Việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường đại học được thực hiện theo quy định tại 

Điều 20 Luật-Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật hiện hành. Độ tuổi bồ 
nhiệm nhiệm kỳ đầu của hiệu trưởng không quá 55 đối với nam; không quá 50 đối với 
nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường họp đặc biệt phải báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ trước khi ra quyết định bổ nhiệm;
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b) Việc miễn nhiệm hiệu trưởng được thực hiện đối với một trong các trường 
hợp sau đây: Có đề nghị bằng văn bản của hiệu trưởng xin thôi chức vụ; bị hạn chế 
năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được 
giao, phải nghỉ làm việc để điều trị quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa hồi 
phục; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng văn bằng giả hoặc văn bằng 
không được cơ quan có thẩm quyền công nhận; có trên 3/4 tổng số thành viên của 
hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm hoặc mắc các vi 
phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

c) Hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng thực hiện theo quy định 
hiện hành.

Điều 12. Phó hiệu trưởng trường đại học
1. Phó hiệu trưởng trường đại học là người giúp hiệu trưởng trong việc quản 

lý, điều hành các hoạt động của nhà trường. Mỗi trường đại học có không quá 03 
phó hiệu trưởng. Trường hợp đặc biệt, đối với các trường đại học có tổng quy mô 
trên 20.000 sinh viên chính quy và được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, 
tiến sĩ thì có thể bổ sung 01 hoặc 02 phó hiệu trưởng sau khi được sự đồng ý của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó hiệu trưởng trường đại học phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức 
khỏe tốt; có uy tín và năng lực quản lý, đã tham gia quản lý cấp bộ môn hoặc 
tương đương trở ỉên ở trường đại học ít nhất 5 năm; có trình độ tiến sĩ. Trường họp 
trường đại học không có đủ người có trình độ tiến sĩ thì có thể bổ nhiệm người có 
trình độ thạc sĩ, nhưng không giao phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công 
nghệ. Nếu đưọ‘c điều động từ cơ quan, tồ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ phó 
hiệu trưởng thì sau khi bổ nhiệm, phó hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc 
cán bộ quản lý cơ hữii của nhà trường.

3. Phó hiệu trưởng trường đại học có- nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh 
vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng; được thay mặt hiệu trưởng giải 
quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải 
quyêí; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng vê tình hình công việc được giao.

4. Nhiệm kỳ, bổ nhiệm và miễn nhiệm phó hiệu trưởng: Nhiệm kỳ của phó 
hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng và có thế được bổ nhiệm lại. Việc bố 
nhiệm và miễn nhiệm phó hiệu trưởng được thực hiện như đối với hiệu trưởng quy 
định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này.

Điều 13. Hội đồng khoa học và đào tạo
Hội đồng khoa học và đào tạo của trường đại học được thành lập, tổ chức và 

hoạt động theo quy định tại Điều 19 của Luật Giáo dục đại học và một số quy định 
cụ thể như sau:

1. Hội đồng khoa học và đào tạo có nhiệm kỳ 5 năm theo nhiệm kỳ của hiệu 
trưởng, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về những công việc: đổi mới 
và phát triển chương trinh đào tạo; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và
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công nghệ, hợp tác quốc tế; thẩm định chương trình đào tạo; xem xét công nhận 
chuyển đổi tín chi; kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, 
cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nưó'c ngoài đề triển 
khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; đề xuất danh 
sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ nhiệm các chức danh giáo 
sư, phó giáo sư trong trường; trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự 
của nhà trường cho các cá nhân; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng nhà 
trường; các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh 
viên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; 
đánh giá giảng viên, đánh giá chât lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, tập 
san khoa học công nghệ (nếu có), đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt 
động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong trường.

2. Hội đồng khoa học và đào tạo có Chủ tịch, thư ký và các thành viên; có số 
lượng thành viên là số lẻ từ 11 đến 25 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, một số 
phó hiệu trưởng; trưởng của một số khoa, viện, phòng chức năng trong trường; đại 
diện giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường có chức danh giáo sư, phó giáo sư 
hoặc trình độ tiến sĩ; một số đại diện các nhà khoa học có liên quan hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường, không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán 
bộ quản lý cơ hữu của trường (nếu cần thiết). Quy định cụ thể về hội đồng khoa 
học và đào tạo của trường đại học phải được thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt 
động của nhà trường.

3. Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo do hội đồng bầu trong các thành viên 
của hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành 
viên theo danh sách của hội đồng đông ý; Chủ tịch hội đồng chỉ định thư ký hội 
đồng trong số các thảnh viên của hội đồng.

4. Hội đồng khoa học và đào tạo- họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ 
tịch hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả 
các thành viên hội đồna ít nhất 03 neày; cuộc họp được COI là họp lệ khi có ít nhất 
2/3 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng 
số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa học và đào tạo biểu quyết đồng ý. 
Biên bản của cuộc họp phải được trình lên hiệu trưởng trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp.

Điều 14. Hội đồng tư vấn
Hiệu trưởng có thể thành lập hội đồng tư vấn về một số công việc cần thiết, 

liên quan đến việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Hội 
đồng tư vấn làm theo vụ việc và không hưởng lương.

Hội đông tư vẩn có thế bao gồm các thành viên trong trường, thành viên ngoài 
trường đang hoạt động trong các lính vực có liên quan đến các hoạt động của nhà trường.

Việc thành lập, hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng tư vấn phải được quy định 
cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
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Điều 15. Khoa
1. Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc trường đại học, có các nhiệm vụ sau đây:
a) Quản lý giảng viên, người lao động lchác và người học thuộc khoa theo phân 

cấp của hiệu trưởng;
b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kể 

hoạch chung của trưòĩìg, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, 
chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các 
môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học 
của chương trình đào vỵj hoặc í-i.ữa các trình độ đào tạo; tả chức phát triển chương 
trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài ỉiệu, giáo trình theo định hướng 
phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học 
tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn 
luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được 
công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương 
trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đảo tạo;

c) Lập kế hoạch và tồ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, 
hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh 
nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây đựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ 
sở vật chất phục vụ cho đào tạo vả nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo 
đảm chất lượng đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và 
người lao động khác thuộc khoa;

e) Tồ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và 
tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

2. Trưởng Khoa, phó trưởng khoa
a) Trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào 

tạo tại khoa. Đối với khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc 
chuyên ngành để cấp một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
nếu không có tiến sĩ thì hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ 
thạc sĩ vào vị trí trưởng khoa. Trưởng khoa có trách nhiệm tồ chức thực, hiện các 
nhiệm vụ của khoa quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Mỗi khoa có không quá 02 phó trưởng khoa để giúp trưởng khoa trong việc 
quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Đối với khoa được giao nhiệm vụ tồ
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chức đào tạo ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có quy mô trên 500 sinh 
viên chính quy thỉ có thể bổ sung 01 hoặc 02 phó trưởng khoa, nhưng phải được sự 
đồng ý cúa hội đồng trường.

Phó trưởng khoa phải có trình độ thạc sĩ trở lên, riêng phó trưởng khoa phụ 
trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ. Đoi với 
khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên ngành đế cấp 
một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không có tiến sĩ thì 
hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ vào vị trí phó trưởng 
khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ;

c) Tnrởng khoa, phó trưởng khoa phải có đủ tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy 
trình độ đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản 
lý. Nếu được điều động từ cơ quan, tổ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ trưởng 
khoa, phó trưởng khoa thì sau khi bổ nhiệm, trưởng khoa, phó trưởng khoa phải là 
giảng viên cơ hữu của nhà trường. Trưởng khoa có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được 
bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của trưởng khoa 
có thể theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng và phải được quv định cụ thể trong quy chế 
tổ chức và hoạt động của nhà trường. Nhiệm kỳ của phó trưởng khoa theo nhiệm 
kỳ của trưởng khoa và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuồi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ 
đầu của trưởng khoa, phó trưởng khoa không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối 
với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Quy trình giới thiệu, bổ nhiệm vả miễn nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa 
được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

3. Hội đồng khoa
ạ) Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho trưởng khoa trong việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại Khoản 1 Điều này; tư vấn cho 
trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ của khoa. Hội đồng khoa có Chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên do 
hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa; có số lượng thành viên là 
số lẻ và cỏ tối thiểu 7 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các 
trưởng bộ môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa là giáo sư, phó giáo 
sư, tiến sĩ và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh 
nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa (nếu cần thiết);

b) Chủ tịch hội đồng khoa do hội đồng khoa bầu trong số các thành viên hội 
đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo 
danh sách của hội đồng khoa đồng ý;

c) Hội đồng khoa họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch hội đồng triệu 
tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên hội 
đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên 
tham dự; kết luận của cuộc hợp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên 
theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyêt đồng ý. Biên bản cuộc họp của hội
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đồng khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của trưởng khoa 
khi trình hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân 
sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa;

d) Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tồ chức và hoạt 
động của hội đồng khoa được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động 
của nhà trường.

4. Khoa của trường đại học có thể thành lập các hội đồng tư vấn ngành do hiệu 
trưởng trường đại học quyết định theo đề nghị của trưởng khoa để tư vấn cho 
tn ^n e  Vhoa trong trường họp cần thiết phục vụ cho công tác quản lý, điều hành 
kiua iìicư chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng tư vấn ngành có thể có các 
thành viên ngoài khoa hoặc ngoài trường, không phải là giảng viên cơ hữu, cán bộ 
quản lý cơ hữu của trường (nếu thấy cần thiết), làm theo vụ việc và khồng hưởng 
lương. Thủ tục thành lập và hoạt động của hội đồng tư vấn ngành được quy định 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

5. Bộ môn thuộc trường đại học có tổ chức và hoạt động theo quy định tương 
tự như đối vói bộ môn thuộc khoa quy định tại Điều lố Điều lệ này và một số 
nhiệm vụ, chức năng như quy định đối với khoa tại Điều này. Những quy định cụ 
thể về bộ môn thuộc trường được thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường đại học.

Điều 16. Bộ môn
1. Bộ môn lả đơn vị chuyên môn thuộc khoa trong trường đại học. Quy định về 

tổ chức và hoạt động của bộ môn được thể hiện cụ thể trong quy chế tổ chức và 
hoạt động của nhà trường.

2. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn 

học được giao trong chương trình đào tạo, kê hoạch giảng dạy chung của trường, 
của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, 
xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, hiệu 
trưởng giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phưcmg pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá 
trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học vả phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa 
học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn; .

e) Tồ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học 
và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu câu của hội 
đồng íruửng, hiệu trưởng, trưởng khoa.



24 CỒNG BÁO/SỐ 1075 + 1076/Ngày 21-12-2014

3. T rư ỏng bộ môn phải có đủ tiêu chuẩn 2;iảng viên giảng dạy trình độ đại học, 
có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý, có trình độ 
tiến sĩ. Đối với bộ môn chỉ giảng dạy khối kiến thức giáo dục đại cương, nếu 
không có tiến sĩ có thể bồ nhiệm người có trình độ thạc sĩ làm trưởng bộ môn. Nêu 
được điều động từ cơ quan, tồ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ trưởng bộ môn 
thì sau khi bồ nhiệm, trưởng bộ môn phải là giảng viên cơ hữu của nhà trường.

Trưởng bộ môn có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của 
trưởng bộ môn có thê theo nhiệm kỳ của trưởng khoa và phải được quy định cụ thê 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Độ tuổi bổ nhiệm của trưởng bộ 
môn phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được ít nhất nửa nhiệm kỳ. Quy trình giói 
thiệu, bồ nhiệm và miễn nhiệm trưỏĩìg bộ môn được quy định cụ thể trong quy chế 
tổ chức và hoạt động của nhà trường. Trưởng bộ môn có quyền và nhiệm vụ tô chức 
thực hiện các nhiệm vụ của bộ môn quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Phó trưỏĩig bộ môn phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Các quy định khác đối 
với phó trưởng bộ môn thực hiện tương tự như trưởng bộ môn và được cụ thể 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

5. Bộ môn của tnrÒTìg đại học có thế thành lập hội đồng tư vấn chuyên ngành 
theo đề nghị của trưởng khoa và quyết định của hiệu trưởng để tư vấn cho trưởng 
bộ môn trong trường hợp cần thiết về các công việc liên quan đến triển khai thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ môn. Hội đồng tư vấn chuyên ngành có thể có 
các thành viên ở ngoài bộ môn, ngoài khoa, ngoài trường (nếu cần thiết) và làm 
íheo vụ việc, khôns hưởns lương. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hội 
đồng tư vấn chuyên ngành được xác định trong quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường đại học.

Điều 17. Phòiìg chức năng
1. Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc 

quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, 
nhiệm vụ được hiệu trưởng giao.

2. Trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên. Riêng trưởng phòng quản lý 
đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ và có kinh nghiệm giảng 
dạy đại học ít nhất 5 năm; trưởng phòng hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ phải có 
kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm.

3. Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành 
các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó trưởng phòng phải 
có trình độ đại học trở lên. Mỗi phòng chức năng của trường đại học có từ 02 đến 04 
phó trưởng phờng tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của 
trường, được quy định cụ thể trong quy chế tố chức và hoạt động của nhà trường.

4. Trưởng phòng, phó trưởng phòng có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ 
nhiệm lại. Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên của trưởng phòng, phó
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trưởng phòng không quá 55 đối vói nam và 50 đối với nữ tính đến tháng thực 
hiện quy trình bổ nhiệm. Nếu được điều động từ cơ quan, tồ chức khác để bổ 
nhiệm vào chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng thì sau khi bổ nhiệm, 
trưởng phòng, phó trưởng phòng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý 
cơ hữu của nhà trường.

Điều 18. Thư viện, trang thông tin điện tử, tạp chí khoa học công nghệ
1. Thư viện, trung tâm thông tin tư liệu của nhà trường có nhiệm vụ cung cấp 

các thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học 
tập của giảng viên và sinh viên; lưu trữ bản gốc các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 
đã bảo vệ tại trường, các kết quả nghiên cứu khoa học, các ấn phẩm của trường. 
Thư viện, trung tâm thông tin tư liệu hoạt động theo quy chế đo hiệu trưởng ban 
hành, phù họp với pháp luật về thư viện, pháp luật về lưu trữ và các quy định của 
pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Trang thông tin điện tử của có nhiệm vụ đăng tải thông tin liên quan đến các 
hoạt động của nhà trường, đảm bảo các thông tin tối thiểu theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Trang thông tin điện tử phải có ban biên tập chịu trách nhiệm 
về nội dung thông tin và quản trị hệ thống; có quy chế hoạt động và cung cấp 
thông tin phù họp vói quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý 
thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Tạp chí, tập san khoa học công nghệ của trường đại học đăng tải các công 
trình nghiên cứu nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cím khoa học của nhà 
trường phải có ban biên tập và ban trị sự. Trường đại học có đào tạo trình độ tiến sĩ 
phải có tạp chí khoa học công nghệ riêng. Bài đăng trên tạp chí, tập san khoa học 
công nghệ phải qua phản biện. Quy trình phản biện và điều kiện đăng bài phải được 
thông báo công khai. Tạp chí, tập san khoa học công nghệ có thê được xuât bản theo 
bản in hay bản điện tử theo quy định hiện hành về xuất bản. Trưởng ban biên tập 
hoặc tổng biên tập phải chịu trách nhiệm về thông tin và chất lượng khoa học của 
tạp chí, tập san khoa học công nghệ.

Điều 19. Các íỗ chức nghiêm cúu và phát triển, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ

1. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuât, 
kinh doanh, dịch vạ trong trường đại học được thành lập và hoạt động theo quy 
định của pháp luật để phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ và hợp tác quốc tế liên quan đến ngành nghề đào tạo của 
trường; được tố chức thành các đơn vị thuộc trường, dưới các hình thức và có 
các nhiệm vụ sau đây:

a) Các tổ chức nghiên cứu và phát triển được tổ chức dưới hình thức viện 
nghiên cứu để triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ và áp dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh, quốc phòng;
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b) Các đon vị sự nghiệp được tổ chức dưới hình thức tamg tâm, xưởng in, nhà 
xuất bản và một số đơn vị khác để triển khai các hoạt động có liên quan đến sở hữu 
trí tuệ; tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc đào tạo ngắn hạn, cập nhật kiến thức 
cho các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài trường; xúc tiến việc phát triến quan 
hệ quốc tế, kết nối với doanh nghiệp và cựu sinh viên; in ấn và xuất bản;

c) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp 
hoặc trang tâm dịch vụ để triển khai các dịch vụ về cung cấp thông tin, tư vân; phố 
biến và ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất; dịch vụ 
sinh viên; dịch vụ phục vụ cộng đồng và đáp ứng các nhu câu của xã hội;

d) Các đơn vị quy định tại Khoản này không có chức năng tổ chức đào tạo, 
liên kết đào tạo để cấp văn bằng, trừ trường hợp viện nghiên cứu thuộc trường có 
đủ năng lực, được nhà trường giao tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo thạc sĩ, 
tiến sĩ do trường đại học cấp bằng, có quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường hoặc trong quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị 
thuộc trường.

2. Việc thành lập, giải thể, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đon vị quy định tại 
Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và phải được quy định cụ thể 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Mục 3
TỎ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ T H ựC

Điều 20. Đại hội đồng cổ đông trong trường đại học tu’ thục
1. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các thành viên góp vốn của trường đại 

học tư thục.
2. Đại hội đồne cổ đôns có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
a) Bầu đại diện thành viên góp vốn tham gia vào hội đồng quản trị; bầu, miễn 

nhiệm thành viên ban kiểm soát của trường; giải quyết các yêu cầu bố sung, thay 
đồi thành viên hội đồng quàn trị là đại diện thành viên góp vốn; đề xuất với hội 
đồng quản trị về việc không công nhận đại diện thành viên góp vốn trong hội đồng 
quản trị;

b) Thông qua chiến lược đầu tư và kế hoạch phát triển cơ sả vật chất của nhà 
trường do hội đồng quản trị đề xuất;

c) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của trường, những quy định có liên 
quan đến tài chính trong quy chế tồ chức và hoạt động của nhà trường;

d) Thông qua quy chế tài chính nội bộ của trường;
đ) Thông qua nghị quyết về tăng, giảm vốn điều lệ, kế hoạch huy động vốn 

dưới mọi hình thức;
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e) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại quy chế tổ chức và 
hoạt động của nhà trường.

3. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thưòĩig; mọi chi phí cho 
việc triệu tập và tổ chức họp đại hội đồng cổ đông được tính trong kinh phí hoạt 
động của nhà trường.

Cuộc họp thường niên của đại hội đồng cổ đông được tổ chức bắt buộc mỗi 
năm một lần trong thời gian 4 tháng đầu của năm tài chính. Cuộc họp bất thường 
của đại hội đồng cổ đông đưực triệu tập theo một trong những trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc có ít nhất 2/3 số thành 
viên hội đồng quản trị kiến nghị tồ chức cuộc họp vì lợi ích của nhà trường;

b) Cần bố sung hoặc thay thế thành viên góp vốn của hội đồng quản trị;
c) Cá nhân hoặc nhóm thành viên góp vốn sở hữu trên 30% tông số vốn góp 

kiến nghị họp bằng văn bản khi phát hiện hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng 
quyền của cổ đông hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền, trái với quy chế tố 
chức và hoạt động, quy chế tài chính nội bộ của nhà trường;

d) Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị đã kéo dài quá 6 tháng nhưng chưa tổ chức 
cuộc họp để bầu hội đồng quản trị mới thay thế;

đ) Các trường họp khác theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của 
nhà trường.

4. Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cồ đông
a) Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ khi có số thành viên góp 

vốn đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp tham dự cuộc họp;
b) Để xử lý cùng một nội dung công việc, trường hợp cuộc họp đại hội đồng cố 

đông lần thứ nhất không bảo đảm quy định tại Điểm a Khoản này, thỉ trong thòi 
hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp lần thứ nhất, đại hội đong cổ đông được 
triệu tập họp lần thứ 2 và được coi là họp lệ khi có số thành viên góp vốn đạị diện 
ít nhất 51% tổng số vổn góp tham dự họp; trường hợp cuộc họp đại hội đông cổ 
đông lần thứ 2 vẫn chưa hợp lệ thì sau 20 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp lằn 
thứ 2, đại hội đồng cổ đông được tổ chức họp không phụ thuộc vào số lượng và tỷ 
lệ số vốn góp của các thành viên góp vốn dự họp;

c) Việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) phải 
được thực hiện theo hình thức thông báo mời họp bằng văn bản; thông báo mòi 
họp phải kèm theo dự kiến chương trình, nội dang cuộc họp vè. các tài liệu liên 
quan và phải được gửi cho tất cả các thành viên góp vốn bằng hình thức thư bảo 
đảm hoặc thư phát chuyển nhanh, có ký xác nhận của người nhận ít nhất 7 ngày 
trước ngày họp;

d) Các cuộc họp thường niên hoặc bất thường của đại hội đồng cồ đông do chủ 
tịch hội đồng quản trị triệu tập; trong trưởng hợp Chủ tịch hội đồng quản trị không
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triệu tập họp theo kế hoạch của hội đồng quản trị hoặc theo kiến nghị quy định tại 
Khoản 3 Điêu này, thì sau 30 ngày kê từ ngày dự kiên họp theo kê hoạch của hội 
đồng quản trị hoặc sau 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị họp bât 
thường, các thành viên góp vốn có kiến nghị triệu tập họp nêu ở Điêm c Khoản 3 
Điều này chọn một thành viên hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát triệu tập họp 
đại hội đồng cổ đông và cuộc họp đó được coi là hợp lệ.

5. Nội dưng các cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được ghi đầy đủ vào 
biên bản cuộc họp và được thông qua ngay tại cuộc họp, có chữ ký của ngưòi chủ 
trì và thư ký cuộc họp đê lưu trữ. Quyêt định của đại hội đông cô đông phải được 
thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp và phải được 
gửi đến từng thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định đưọ'c thông qua.

6. Quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp có hiệu 
lực khi được số thành, viên góp vốn đại diện ít nhất 65% tống số vốn góp của tất cả 
thành viên dự họp chấp thuận, trù’ trường hợp có quy định cao hơn của pháp luật, 
của Điều lệ này hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Việc biểu quyết bầu 
đại diện góp vốn vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi thành viên góp vốn có tổng số phiếu biểu 
quyết tương ứng với tỷ lệ vốn góp đang sở hữu nhân với số thành viên được bầu 
vào hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát và thành viên góp vốn có quyền dồn hết 
tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

7. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định được thông qua, thành viên 
góp vồn thành viên hội đông quản trị ban kiêm s°át nm/ên kiên nơhị YÓrị cợ 
quan có thẩm quyền xem xét hủy bỏ Quyết định của đại hội đồng cổ đông theo 
một trong các trường hợp: Đại hội đồng cố đông được tổ chức họp không bảo 
đảm các quy định tại Điều này hoặc nội dung quyết định của đại hội đồng cồ 
đông vi phạm pháo luật; vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Điều 21. HỘI đồng qnảĩỉ trị của trỉrờng đại học tư  thục
Hội đồng quản trị được thành lập ở trường đại học tư thục theo quy định tại 

Điều 17 của Luật Giáo dục đại học và một số quy định cụ thể sau đây:
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2 

Điều 17 của Luật Giáo dục đại học và một số nhiệm vụ cạ thể sau đây:
a) Dự kiến chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ hợp đại hội đồng cổ đông; 

triệu tập đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường theo quy định tại 
Điều 20 Điều lệ này;

b) Thông qua quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển 
dụng, quản ỉý, sử dụng và phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ 
quản lý và nhân viên hợp đồng của nhà trường;

c) Xây dựng vả trình đại hội đồng cô đông thông qua chiến lược đầu tư, kế 
hoạch phát triển cơ sở vật chất và quy chế tài chính nội bộ của nhà trường;



CÔNG BÁO/Số 1075 + 1076/Ngày 21-12-2014 29

d) Thông qua chiến lược và kế hoạch phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa 
học do hiệu trưcmg đề xuất;

đ) Quyết nghị về việc xây đựng, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động 
của nhà trường; thông qua nội dung quy chế tổ chức và hoạt động sau khi đã được 
đại hội đồng cổ đông thông qua những quy định liên quan đến tài chính, hội đồng 
khoa học và đào tạo thông qua những quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, 
nghiên cứu ìdioa học và hợp tác quốc te;

e) Đề xuất với ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh không công nhận hoặc bổ sung thay 
thế các thành viên trong hội đồng quảrì trị; bầu hiệu trưởng và trình ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận theo quy định; ra quyết định bổ nhiệm, miễn 
nhiệm các phó hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng;

g) Xây dựng báo cáo hoạt động và quyết toán tài chính hàng năm của nhà 
trường và trình lên đại hội đồng cổ đông thông qua;

h) Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo cơ quan quản lý nhà 
nước, giải trình về các hoạt động, việc thực hiện các cam kết của nhà trường với 
các bên liên quan.

2. Hội đồng quản trị có số thành viên là số lẻ, ít nhất là 7 thành viên, số lượng 
và cơ cấu thành viên hội đồng quản trị; việc bầu các thành viên đại điện cho thành 
viên góp vốn, giảng viên cơ hữu của trường và các quy định cụ thể khác về hoạt 
động của hội đồng quản trị phải được thể hiện cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt 
động của nhà trường.

3. Chủ tịch hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên của hội đồng 
qụản trị theo nguyền tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên 
theo danh sách của hội đồng quản trị đồng ý. Chủ tịch hội đồng quản trị có các 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Là chủ tài khoản của nhà trường;
b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị; chuẩn bị 

chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp của hội đồng quản trị; triệu 
tập và chủ trì các cuộc họp hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua và là người 
chịu trách nhiệm chính về các quyếí nghị của hội đồng quản trị; giám sát quá trình 
tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng quản trị; chủ trì cuộc họp đại hội 
đồng cổ đông;

c) Điều hành hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 
Điều này;

d) Ký trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận hiệu trưởng; ký 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng;

đ) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động 
của nhà trường.
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4. Các thành viên của hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ do hội đồng quản 
trị phân công; được hưởng phụ cấp (nếu có) theo quy định tại quy chế tổ chức và 
hoạt động của nhà trường.

Điều 22. Thủ ỉục thành lập và công nhận hội đồng quản trị; hoạt động của
hội đông quản trị; việc không công nhận Chủ tịch và các thành viên hội đông 
quảĩầ trị

1. Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị
a) Đối với trường đại học tư thục thành lập mới: Sau khi có Quyết định thành 

lập trường, người đại diện đứng tên thành lập trường triệu tập và chủ trì cuộc họp 
gồm thành viên sáng ỉập và thành viên góp vốn để xác định tí* Ìg số thành viên và 
số lượng thành viên của từng thành phần của hội đồng quản trị; đề nghị ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử đại diện tham gia hội đồng quản 
trị; đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể của trường cử đại diện tham gia hội đồng quản 
trị; tổ chức để tập thể các thành viên góp vốn, tập thề giảng viên bầu các đại diện 
của mình tham gia hội đồng quản trị; báo cáo danh sách thành viên hội đồng quản 
trị với ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo, nếu không có ý kiến khác 
của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thi người đại diện đứng tên thành lập trường tổ chức 
họp các thành viên trong danh sách này để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị; ký văn 
bản đề nghị ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận hội đồng quản trị, 
Chủ tịch và các thành viên hội đông quản trị;

b) Đối với trường đại học tư thục chuyển đổi từ trường đại học dân lập: Sau 
khi có Quyết định chuyển đổi sang trường đại học tư thục, Chủ tịch hội đồng quản 
tri của trường đại học dân lập chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị trường dân lập đế 
xác định tống số thành viên và số lượng thành viên của ưrng thành phần của hội 
đồng quản trị trường tư thục; thực hiện các quy định còn lại tại Điểm a Khoản này 
để thành lập hội đồng quản trị của trường đại học tư thục;

c) Đối với trường đại học tư thục đã thành lập hội đồng quản trị, cãn cứ vào 
quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều ỉệ này, Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm 
tổ chức thực hiện quy trình quy định tạị Điểm a Khoản này để thành lập hội đồng 
quản trị cho nhiệm kỳ tiếp theo;

d) Hồ sơ đề nghị công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên hội 
đồng quản trị, gồm: Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ 
quy trình xác định các thành viên hội đồng quản trị; danh sách Chủ tịch và các 
thành viên của hội đồng quản trị; sơ yếu lý lịch của các thành viên; văn bản của ủy  
ban nhân cìân cấp tỉnh nơi trường đặt tại sở chính cử thành viên tham gia hội đồng 
quản trị; biên bản họp. biên bản kiếm phiếu, phiếu bầu chủ tịch hội đồng quản trị, 
các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu;

đ) Trong trường hợp chưa thế bầu được Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Chủ 
lịch hội đồng quản trị không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc các trường hợp
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đang đề nghị không công nhận quy định tại Khoản 3 Điều này, trường đại học tư 
thục cử quyền Chủ tịch hội đồng quản trị trong số các thành viên của hội đồng 
quản trị; việc bầu, công nhận quyền Chủ tịch hội đồng quản trị được thực hiện 
như đối với Chủ tịch hội đồng quản trị và Quyết định công nhận quyền Chủ tịch 
hội đồng quản trị có giá trị không quá 6 tháng, kể từ ngày ban hành;

e) Tnràng hợp có thành viên của hội đồng quản trị bị khuyết do không được 
công nhận hoặc chuyển sang công tác khác không còn phù hợp với vị trí làm thành 
viên thì Chủ tịch hội đồng quản trị căn cứ vào thành phần của thảnh viên bị khuyết 
để thực hiện quy trình lựa chọn thành viên íhay thế theo quy định tại Điểm a 
Khoản này và gửi hồ SO' đề nghị công nhận bổ sung, thay thế thành viên hội đồng 
quản trị đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm: Tò 
trình nêu rõ lý CỈO các trường hợp bổ sung thay thế, biên bản họp hội đồng quản trị, 
biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và các hồ SO' minh chứng liên quan (nếu có). Hiệu 
trưởng đương nhiên được công nhận là thành viên bổ sung vào hội đồng quản trị 
sau khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng;

g) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà 
trường, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết định 
công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị, trường 
hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hoạt động của hội đồng quản trị
a) Hội đồng quản trị họp thường kỳ ba tháng một lần. Việc tổ chức họp hội 

đồng bất thường do Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định, nhưng phải đưọ-c ít 
nhất 1/3 số thành viên hội đồng quản trị đồng ý. Thông báo mòi họp hội đồng quản 
trị phải kèm theo chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho' cuộc họp và phải 
được gửi đến các thành viên hội đồng quản trị bằng thư bảo đảm hoặc thư phát 
chuyển nhanh, có chữ ký xác nhận của người nhận ít nhất 05 ngày trước ngày họp;

b) Các cuộc họp của hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 75% số 
thành viên tham dự. Quyết nghị của hội đồng quản trị được thông qua bằng hình 
thức biểu quyết tại cuộc họp, theo nguyên tắc: Mỗi thành viên hội đồng quản trị có 
một phiếu biểu quyết; quyết nghị có hiệu lực khi có hơn 50% tong số thành viên 
hội đồng quản trị đồng ý và phải được gửi đến các thành viên hội đồng quản trị 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết nghị được thông qua;

c) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết nghị của hội đồng quản trị được 
thông qua, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát có 
quyền kiến nghị với cơ quan có thầm quyền xem xét hủy bỏ quyết nghị của hội 
đồng quản trị theo một trong các trường hợp: Cuộc họp của hội đồng quản trị được 
tiến hành không bảo đảm các quy định tại Điểm a và b Khoản này, nội dung quyết 
nghị của hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy chế tổ chức và hoạt 
động của nhà trường;
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d) Chủ tịch hội đồng quản trị được quyền sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu 
của trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng quản trị 
và ký các văn bản, nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị;

đ) Trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt trong khoảng thời gian 
theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường thì phải ủy quyền 
cho một trong số các thành viên còn lại của hội đồng quản trị đảm nhận trách 
nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị trong thòi gian đi vắng. Việc ủy quyền phải 
được thực hiện bằng văn bản, thông báo công khai và phải được gửi đến cơ quan 
quản ỉý có thẩm quyền. Thời gian ủy quyền không quá 6 tháng.

3. Không công nhận Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị
a) Việc không công nhận Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị được 

thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Có đề nghị bằng văn bản của cá 
nhân xin thôi tham gia hội đồng quản trị; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc 
bị ốm đau, tai nạn không có khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải 
nghỉ việc để điều trị quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục; đang 
chấp hành bản án của tòa án hoặc các trường họp vi phạm khác được quy định 
trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; có trên 50% tổng số thành viên 
của hội đồng quản trị kiến nghị bằng văn bản đề nghị không công nhận;

b) Hội đồng quản trị xem xét, quyết nghị việc không công nhận Chủ tịch và 
các thành viên hội đồng quản trị và gửi hồ sơ đề nghị ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định, bao gồm: Tờ trình nêu rõ lý do các trường hợp không công nhận, các 
văn oan nen  cỊiictĩi iiỉiiiíì Ciỉuíìg clìũ CSC ly uG Ìciiôĩìg cong nỉiăĩij

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị, Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ. sở chính rà quyết định không công 
nhận Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị, trường hợp không đồng ý thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ iý do.

Biểu 23. Thàỉih viên góp vốn đầu tư xây dựng trường đại học tư thục
1. Thành viên góp vốn là tổ chức hoặc cá nhân góp vốn đầu tư xây dựng trường.
2. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:
a) Được tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông và 

thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tương 
ứng với phần vốn góp đang sở hữu;

b) Được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của 
trường theo mức quy định trong báo cáo tài chính hàng năm của trường;

c) Được ưu tiên góp thêm vốn khi nhà trường tăng vốn điều lệ; được ưu tiên 
mua lại phần vốn chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mình;

d) Được ưu tiên việc làm, công việc quản lý phù hợp với năng lực cá nhân theo 
quy định của pháp iuật và quy định của nhà trường;
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đ) Được định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, 
hiến tặng theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà 
trường; trường họp chêt hoặc bị Tòa tuyên bô là đã chêt thì người thừa kê thay thê 
thành viên đã chết trỏ’ thành thành viên góp vốn của trường;

e) Được cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của trường; có quyền yêu cầu 
Chủ tịch hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình 
và kết quả hoạt động của nhà trường; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số vốn góp được xem xét và trích lục sổ biên bản, nghị quyết của hội đồng 
quản trị, các báo cáo tài chính, báo cáo của ban kiểm soát và tài liệu khác của nhà 
trường theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của trường trong số tài sản thuộc 
sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn 
điều lệ của trường khi trường bị giải thê;

h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt 
động của nhà trường.

3, Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thanh toán đủ số vốn góp đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 

chủ trương thành lập trường được phê duyệt; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác của trường trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào trường;

b) Tuân thủ quy chế và các quy định quản lý nội bộ của nhà trường;
c) Chấp hành quyết nghị, quyết định của đại hội đồng cồ đông, hội đồng quản trị;
d) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động 

của nhà trường.
Điều 24, Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát của trường đại học tư thục gồm những người đại diện cho các 

thành viên góp vốn đáp ứng quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 
Ban Kiểm soát có số lượng từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có ít nhât một thành 
viên có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát do đại hội đồng cổ đông của 
trường bầu trực tiếp.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông về việc triến khai 
thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, chịu trách nhiệm về báo cáo và các hoạt 
động của minh.

2. Thành viên của ban kiểm soát là người có quốc tịch Việt Nam; không là 
thành viên hội đồng quản trị, hiệu trưởng, kế toán trưởng (hoặc trưởng phòng tài 
chính) và không có quan hệ cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, anh chị em ruột của 
thành viên hội đồng quản trị, hiệu trưởng, kế toán trưởng (hoặc tnrởng phòng tài 
chính) của trường.

3. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.
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4. Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, họp pháp trong các hoạt động quản lý, điều 

hành của hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các đơn vị trong trường;
b) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kê toán;
c) Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của trường;
d) Hàng năm hoặc theo yêu cầu phải thông báo với hội đồng quản trị về kết 

quả hoạt động của mình và nội dung các báo cáo, kết luận, lciến nghị của ban kiêm 
soát trước khi chính thức thông qua đại hội đồng cổ đông;

đ) Báo cáo kết quả giám sát các hoạt độrig của nhà trường tại các kỳ họp đại 
hội đồns cổ đông; kiến nghị hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông các biện 
pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của 
nhà trường;

e) Được quyền kiến nghị về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động 
của trường với các cơ quan quản lý có thấm quyền; được quyền yêu cầu hội đồng 
quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị, hiệu trưởng và các cán bộ quản lý khác 
của trường cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời những thông tin, tài liệu cần 
thiết liên quan trong quá trình thực thi các nhiệm vụ được giao;

g) Được nhận các tài liệu cuộc họp hội đồng quản trị, các báo cáo của hiệu 
trưởng trình hội đồng quản trị hoặc các tài liệu khác do trường phát hành cùng thời 
điểm và theo phương thức như đối với thành viên hội đồng quản trị;

h) i hành viên bciĩi kiêm soái có Cịuyêỉì íiêp cậỉi các liu Sữ, tài liệu cử3. nhà 
trường; có quyền đến các địa điểm làm việc của người lao động thuộc quản lý của 
rihà trường để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn kiểm soát theo kế hoạch;

i) Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ 
được giao;

lc) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động của ban kiểm soát 
không được gây cản trở, làm gián đoạn đến các hoạt động của hội đồng quản trị và 
của nhà trường;

1) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại quy chế tố 
chức và hoạt động của trường.

Biều 25. Hiệu trưởng trường đại học tư thục
1. Hiệu trưởng trường đại học tư thục phải đảm bảo tiêu chuẩn theo Điều 20 

Luật Giáo dục đại học. Nếu trường đại học tư thục mời người chưa phải lả giảng 
viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường về làm hiệu trưởng thì sau 
khi được Chù tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết 
định công nhận, hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hĩru 
của nhà trường.
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2. Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 20 
của Luật Giáo dục đại học và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

a) Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học 
của nhà trường trình hội đồng quản trị thông qua;

b) Xây dựng quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển 
dụng, quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ 
quản lý, người lao động trong trường trình hội đông quản trị thông qua;

c) Tổ chức tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động khác; 
quyết định việc tiếp nhận, bồ nhiệm, thay đổi chírr danh nghề nghiệp, thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp cho người ỉao động theo tị...j định, quyết định tuyến dụng, 
quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, ký hợp đồng lao động 
và thực hiện chế độ chính sách đối vói người lao động thuộc thẩm quyền quản lý 
theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của trường;

d) Hàng năm, tố chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động 
khác trong nhà trường;

đ) Xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng khoa học và đào tạo trước khi quyết 
định các vấn đề đã giao cho hội đồng khoa học và đào tạo tư vấn. Trường hợp không 
đồng ý với nội dung tư vấn, hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhân 
về quyết định và báo cáo hội đồng quản trị trong kỳ họp hội đồng gần nhất;

e) Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng quản trị; trao đổi với chủ tịch hội 
đồng quản trị và thông nhât cách giải quyêt theo quy định của pháp luật nêu phát 
hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà 
trường. Trường hợp không thông nhât được cách giải quyêt thì hiệu trưởng thực 
hiện nghị quyêt của hội đông quản trị nhưng phải báo cáo với Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi tarờng đặt trụ sở chính.

3. Bầu hiệu trưởng, công nhận và không công nhận hiệu trưởng
a) Hiệu trưởng trường đại học tư thục do hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc 

bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tông sô thành viên của hội đông quản trị đông 
ý; được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân câp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra quyêt định 
công nhận; có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị và có thể được bầu, 
công nhận lại theo quy định trong quy chế tồ chức và hoạt động của nhà trường, Độ 
tiiôi giữ chức vạ hiệu trưởng đôi với trường đại học tir thục là không quá 75 đôi với 
nam và không quá 70 đối với nữ;

Hồ sơ công nhận hiệu trưởng bao gồm: Tờ trình của hội đồng quản trị đề nghị 
công nhận hiệu trưởng, trong đó nêu rõ quy trình bầu; sơ yến lý lịch, lý lịch khoa 
học và bản sao bằng tiến sĩ (nếu ỉà bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thỉ 
phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) của người được đê nghị công nhận 
hiệu trường, biên bản họp và nghị quyết của hội đồng quản trị.

b) Việc không công nhận hiệu trường đại học tư thục được thực hiện trong các 
trường hợp tương tự như đối với miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học công lập



36 CÔNG BÁO/Số 1075 + 1076/Ngày 21-12-2014

quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này. Hội đồng quản trị xem xét, quyết nghị 
việc không công nhận hiệu trưởng và gửi hồ sơ đề nghị không công nhận hiệu 
trưởng đến ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính, gồm: Tờ trình 
nêu rõ lý đo không công nhận, các minh chửng về lý do không công nhận;

c) Trong thời hạn 30 ngày ỉàm việc kể tò khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà 
trường, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết 
định công nhận hoặc không công nhận hiệu trưởng, trường hợp không đông ý thì 
phải trả lời bằng vãn bản và nêu rõ lý do.

Đỉều 26. Phó hiệu trưởng trường đại học tư thục
1. Phó hiệu trưởng trường đại học tư thục phải đảm bảo tiêu chuẩn theo Khoản 2, 

Điều 12 của Điều lệ này. số lượng phó hiệu trưởng trường đại học tư thục được 
quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Neu hiệu 
trưởng đề nghị bổ nhiệm người chưa phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý 
C0‘ hữu của nhà trường làm phó hiệu trưởng thì sau khi được hội đông quản trị ra 
quyết định bổ nhiệm, phó hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản 
lý ca hữu của nhà trường.

2. Bổ nhiệm và miễn nhiệm phó hiệu trưởng:
a) Độ tuổi giữ chức vụ phó hiệu trưởng không quá 75 đối với nam và không 

quá 70 đối với nữ;
b) Chủ tịch hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu 

trưởng trường đại học tư thục trên cơ sở đề nghị của hiệu trưởng và được trên 50% 
tổng số thành viên của hội đồng quản trị đồng ý.

3. Các nội dung khác theo quy định tại Điều 12 Điều lệ này.
Điều 27. Các đơn vị trong trường đại học tư thục
Quy định về các đon vị trong trường đậi học tư thục được áp đụng tương tự 

như quy định đối với trường đại học công lập nêu tại các Điều 13, 14, 15, 16, 17, 
18 và 19 của Điều lệ này. Riêng độ tuổi giữ chức vụ trường khoa, phó trưởng 
khoa, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn của 
trường đại học tư thục không được quá 75 đối với nam và 70 đối với nữ.

Mục 4
TỎ CHỨC VÀ QUẢN LỶ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC 

HOẠT ĐỘNG KHÔNG v ì  LỢI NHUẠN

Điều 28. Trưcmg đại học tư thục hoạt động không vì lọi nhuận
1. Trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện các quy định 

riêng tại Mục này, các quy định chung đối với trường đại học tư thục tại Điều lệ 
này và các quy đỉnh có liên quan của pháp luật.

2. Trường đại học tu thục hoạt động không vì ỉợi nhuận không tổ chức đại hội 
đồng cồ đông.
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3. Các trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận và các trường đại 
học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận được hưởng các chính 
sách hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng 
viên; được ưu đãi thuế, miễn thuế và giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế; 
được ưu tiên giao hoặc cho thuê đất, được ưu tiên tiếp nhận các dự án đầu tư, đặt 
hàng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ đối với những lĩnh vực mà trường có thế mạnh.

Điều 29. Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục hoạt động không vì 
lọi nhuận

1. Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
là tổ chức quản trị, đại diện cho quyền sở hữu chung của cộng đồng nhà trường, là 
CO' quan quyền lực cao nhất của nhà trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Giáo dục đại 
học và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

a) Thông qua quy chế tài chính nội bộ và các quy chế, quy định nội bộ khác 
của nhà trường, bao gồm cả quy định về tiêu chuẩn, việc lựa chọn thành viên hội 
đồng quản trị, ban kiểm soát, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường trên cơ 
sở phù hợp với quy định chung của pháp luật;

b) Thông qua báo cáo hoạt động và quyết toán tài chính hàng năm của nhà trường;
c) Hàng năm, tổ chức họp đại hội toàn trường; tạo điều kiện để đại hội toàn 

trường thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 33 Điều lệ này; duyệt chương 
trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội toàn trường; báo cáo trước đại hội toàn 
trường về kết quả hoạt động của nhà trường;

d) Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều 21 Điều lệ này.
3. Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

có tổng số thành viên là số lẻ với số lượng tối thiểu là 15 thành viên. Thành phần 
của hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Luật Giáo 
dục đại học và các thành viên khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trưởng quy 
định, trong đó đại diện cho các thành viên góp vốn chiếm không quá 20% tồng số 
thành viên của hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên hội đồng quản trị, việc xác định đại điện thành viên góp 
vốn, đại điện giảng viên cơ hữu và các quy định cụ thể khác về hoạt động của hội 
đồng quản trị được thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học 
tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

4. Chủ tịch hội đồng quản trị và các thành viên được thực hiện theo quy định 
tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 21 Điều lệ này. Chủ tịch hội đồng quản trị chủ trì cuộc 
họp đại hội toàn trường.
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Điều 30. Thủ tục thành iập và công nhận hội đồng quản trị, hoạt động của 
hội đồng quản trị9 không công nhận Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản 
trị trong trường đại học tu thục hoạt động không vì lợi nhuận

1. Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trong trường đại học tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận

a) Đối với trường đại học tư thục thành ỉập mới: Sau khi có Quyết định thành 
lập trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đại điện đứng tên thành 
ỉập trường căn cứ các quy định tại Điều 22, Điều 29 của Điều lệ này để thành lập 
hội đồng quản trị;

b) Đối với trường đại học tư thục chuyển đổi sang hoạt động không vì lợi 
nhuận: Sau khi có văn bản công nhận trường hoạt động không vì lợi nhuận, Chủ 
tịch hội đồng quản trị đương nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 22 Điều lệ này 
để thành lập hội đồng quản trị;

c) Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều ỉệ này.
2. Hoạt động của hội đồng quản trị, việc không công nhận Chủ tịch và các 

thành viên hội đồng quản trị của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi 
nhuận áp dụng theo quy định tại Điều 22 Điều lệ này.

Điều 31» Baa kiểm soát của trường đại học tư thục hoạt động không Vỉ 
lọi nhuận

1. Ban kiểm soát của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận gồm 
những người đại diện cho thành viên góp vốn, người lao động trong trường, do đại 
hội toàn trường bầu, có số lượng từ 3 đên 5 thành viên, trong đó có ít nhất một 
thành viên có chuyên môn về kế toán, đại diện cho thành viên góp vốn chiếm 
không quá 40% tổng số thành viên của ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát do đại 
hội toàn trường bầu trực tiếp.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước đại hội toàn trường về việc triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, chịu trách nhiệm về báo cáo và các hoạt 
động của mình.

2. Thành viên, nhiệm kỳ của ban kiếm soát được thực hiện theo quy định tại 
Điều 24 Điều lệ này.

3. Ban kiếm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Hàng năm hoặc theo yêu cầu phải thông báo với hội đồng quản trị về kết 

quả hoạt động của mỉnh và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của ban kiểm 
soát trước khi chính thức công khai tại đại hội toàn trường;

b) Báo cáo kết quả giám sát các hoạt động của nhà trường tại các kỳ họp đại 
hội toàn trường; kiến nghị hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải 
tiến CO’ cấu tố chức quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường;

c) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác quy định tại Điều 24 Điều lệ này.
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Điều 32. Thành viên góp vốn đầu tu xây dựng trường đại học tư thục hoại 
động không vì lọi nhuận

1. Các thành viên góp vốn đầu tư xây dụng trường có các quyền sau đây:
a) Được tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của đại hội toàn trường và 

thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền;
b) Được chia lợi tức hàng năm theo tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ, với mức 

quy định (nếu có) tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường nhưng không vượt 
quá lãi suất trái phiếu Chính phủ trong cùng thời kỳ;

c) C;V: 'Uvềì' quy định tại Điểm đ, h KJhoản'2 Điều 23 của Điều lệ này.
2. Các thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thanh toán đủ số vốn góp đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 

chủ trương thành lập trường được phê duyệt;
b) Chấp hành nghị quyết, quyết định hội đồng quản trị;
c) Nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của 

nhà trường.
Điều 33. Đại hội toàn trường của trường đại học tư thục hoạt động không 

vì lựi nhuận
1. Đại hội toàn trường bao gồm các thành phần sau đây:
a) Các thành viên góp vốn;
b) Các thành viên của hội đồng quản trị, ban kiểm soát;
c) Cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên của nhà trường. Trong 

trường hợp tổng số cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên của nhà trưởng 
vượt quá 300 người thì có thê cử đại biêu tham dự đại hội toàn trường với sô lượng 
đại'biểu không ít hơn 75% tổng số cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên 
của nhà trường,

2. Đại hội toàn trường có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
a) Bầu, miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát;
b) Góp ý cho chiến lược về đào tạo, nghiên cứa khoa học và phát triển cơ sở 

vật chât của nhà trường do hội đông quản trị đê xuất; quy chê tô chức và hoạt động 
của nhà trường, quy chế tài chính nội bộ của trường;

c) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại quy chế tồ chức và 
hoạt động của nhà trường.

3. Đại hội toàn trường họp thưòng niên trong thời gian 4 tháng đầu năm của 
năm tài chính; mọi chi phí cho việc triệu tập và tổ chức họp đại hội toàn trường 
được tính trong kinh phí hoạt động của nhà trường.

4. Điều kiện tiến hành họp đại hội toàn trường
a) Cuộc họp đại hội toàn trường được coi là hợp lệ khi có ít nhất 75% số đại 

biểu quy định tại Khoản 1 Điều này tham dự cuộc họp;
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b) Việc triệu tập họp đại hội toàn trường phải được thực hiện theo hình thức 
văn bản thông báo mời họp; thông báo mòi họp phải kèm theo dự kiên chương 
trình, nội dung cuộc họp và các tài liệu liên quan và phải được gửi đến các thành 
viên góp vốn, các thành viên hội đồng quản trị và các đơn vị trong trường.

5. Nội dung các cuộc họD đại hội toàn trường phải được ghi đầy đủ vào biên 
bản cuộc họp và được thông qua ngay tại cuộc họp, có chữ ký của người chủ trì và 
thư ký cuộc hợp để lưu trữ, Quyết nghị của đại hội toàn trường phải được thông 
qua bàng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp và phải được gửi đến 
các đơn vị trong trường, các thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị và 
ban kiểm soát trong thời hạn 15 ngày, kể tư ngày quyết định được thông qua.

6. Quyết nghị của đại hội toàn trường được thông qua tại cuộc họp có hiệu lực 
ỉđìi được ít nhất 65% các thành viên dự họp chấp thuận; các thành viên dự họp có 
quyền biểu quyết ngang nhau.

7. Việc bầu đại diện cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên tham dự đại 
hội toàn trường và các quy định cụ thể khác về đại hội toàn trường được quy định 
tại quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Điều 34. Hồ sơ, thủ tục công nhận trường đại học tư thục hoạt động không 
vì lọi nhuận

1. Đối với trường đại học tư thục thành lập mới, ngoài hồ sơ xin thành lập 
trường đại học theo quy định, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
cần bổ sung:

a) Minh chứng về tài sản chung hợp nhất khòng phân chia đầu tiên của nhà 
trường (nếu có);

b) Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là thành yĩên góp vốn xây dựng 
trường (nếu có) về việc nhận lợi tức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 và 
văn bản cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của nhà 
trường theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 141/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ.

2. Đối với trường đại học tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận, 
hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ 
tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc 
sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trường; cam kết việc sử dụng 
phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của nhà trường theo quy định tại Điểm b 
Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua việc trường đại học tư thục 
chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận. Biên bản này phải được sự đồng ý của đại 
diện tối thiểu 75% tồng số vốn góp của các thành viên góp vốn, trừ khi quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường có quy định tỷ lệ này cao hon;
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c) Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư 
thực hiện quy định tại Điều 6 của Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

d) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính nội bộ của nhà 
trường và các minh chứng liên quan đến vốn điều lệ của trường.

3, Thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc công nhận trường đại học tư thục 
hoạt động không vì lợi nhuận:

Bộ Giáo dục và Đào tạo tồ chức thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều này, 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về trường đại học tư íhục hoạt động không 
vì lợi nhuận.

Chương III 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Mục 1
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 35. Chương trình đào tạo, giáo trình và học liệu
Chương trình đào tạo, giáo trình được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của 

Luật Giáo dục đại học. Chương trình đào tạo phải đảm bảo cấu trúc và yêu cầu cụ thể 
sau đây:

1. Chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng nghiên cứu hoặc theo 
định hướng ứng dụng đối với một trình độ đào tạo của một ngành hoặc chuyên 
ngành đào tạo, bao gồm: Trình độ đào tạo; điều kiện tuyển sinh và điều kiện tốt 
nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra; nội dung và phương pháp đào tạo; cách 
thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo.

2. Trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, 
ban hành chương trình đào tạo, đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Chuông trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy phải đáp ứng các 
quy định về khối lượng kiến thức tôi thiểu, yêu cầu vê năng lực của người học sau 
tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy trình xây dựng, thâm định và ban hành; đảm bảo 
tính thống nhất kiến thức giữa các môn học trong toàn bộ chương trình đào tạo; 
được tổ chức đánh giá định kỳ, điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiên, sự 
phát triển của chuyên ngành và đáp ứng yêu càu của thị trường lao động; chương 
trình chất lượng cao được xây dựng theo các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và 
Đảo tạo;

b) Chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên có nội dung và 
chuẩn đầu ra như chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy;

c) Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật và nâng 
cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học phải đáp ứng yêu cầu của 
thực tiễn và hội nhập quốc tế;
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d) Trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 
việc thực hiện và phát triên chương trình đào tạo theo quy định tại Điêu 36 của Luật 
Giáo dục đại học; nội dung chương trình đào tạo phải bao gồm các môn học bắt buộc 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 36. Tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo
1. Trường đại học tồ chức và quản lý đào tạo theo quy định tại Điều 37 của 

Luât Giáo dục đại học; tổ chức đảo tạo các ngành, chuyên ngành tại nơi đủ điều 
kiện và đã được CO' quan có thẩm quyền cho phép; thực hiện đánh giá quá trình đào 
tạo và kêt quả học tập của nguủi học theo quy định tại các quy chê đào tạo.

2. Việc tổ chức, quản lý, đánh giá quá trình đào tạo đối với chương trình liên 
kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam về hợp 
tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3. Các trường được thỏa thuận, cam kết công nhận, chuyển đổi tín chỉ, kết quả học 
tập và các nội dung khác liên quan đến học tập khi thực hiện trao đổi sinh viên trong và 
ngoài nước trên cơ sở đảm bảo khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo.

Điều 37. Hoạt động trợ giảng
1. Hoạt động trợ giảng nhằm hỗ trợ cho giảng viên, giảng viên chính, phó giáo 

sư, giáo sư trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, 
hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, chấm bài tập;

2. Giảng viên đang tập sự, các trợ giảng, các nghiên cứu sinh, học viên cao học 
đang học tập, nghiên cứu ở bộ môn và các sinh viên giỏi năm cuối khỏa, những 
người có kinh nghiệm thực tiên ở trong và ngoài trường và các giảng viên có thê 
tham gia các hoạt động trợ giảng trong các lĩnh vực chuyên môn ỉiên quan.

3. Việc giao thực hiện các hoạt động trợ giảng, nhiệm vụ, quyền và chế độ phụ 
cấp cho những người tham gia hoạt động trợ giảng được quy định cụ thể trong quy 
chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Điều 38. Văn bằng, chửng chỉ
1. Văn bằng, in phôi văn bằng và cấp văn bằng cho người học được thực hiện

theo quy định tại Điều 38 của Luật Giáo dục đại học.
2. Văn bằng tốt nghiệp được cấp kèm theo với bảng điểm và chứng chỉ của

chương trình đào tạo.
3. Những sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa trường đại 

học trong nước với trường đại học nước ngoài, khị giữa hai trường có thỏa thuận 
công nhận chương trình, chuyển đổi tín chỉ lẫn nhau thì được cấp thêm bằng tốt 
nghiệp trong nước sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã được trường 
đại học nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp.

Điều 39. Đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo
1. Trách nhiệm, nhiệm vạ và quyền hạn của trường đại học về công tác đảm 

bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo được quy định tại Điều 50, 
Điều 51 của Luật Giáo dục đại học.
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2. Trường đại học có trách nhiệm tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng 
trong nước và quốc tế; tham gia giám sát hoạt động của các tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo đục; đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công băng trong hoạt 
động giáo dục và đào tạo.

Mục 2
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 40, Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học trong hoạt động khoa 
học và công nghệ

Trường đại học thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động khoa học và 
công nghệ theo quy định tại Điều 41 của Luật Giáo dục đại học và một số nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện nội dung hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại 
Điều 40 của Luật Giáo dục đại học phù họp với điều kiện của nhà trường, đáp ứng 
mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định tại Điêu 39 Luật Giáo 
dục đại học và theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia đề xuất, tuyển chọn, tư vấn, phản biện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển 
giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

3. Xây đựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khoa học và 
công nghệ, dự án tăng cường năng ìực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng 
điểm, liên ngành và chuyên ngành.

4. Xây dựng các nhóm nghiên cứu đa ngành, liên ngành; xây dựng các nhóm 
nghiên cứu - giảng dạy kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động 
đào tạo; đảm bảo các điều kiện cần thiết để giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa 
hợc; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho người học.

5. Thiết lập các hoạt động họp tác trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ.
6. Xây đựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và 

công nghệ; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu khác ở trong và ngoài nước.

7. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, các chương 
trình, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được nhà nước đặt hàng.

Điều 41. Nội dung quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường 
đại học 

♦ •

1. Tổ chức đơn vị chuyên trách quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của 
nhà trường.

2. Ban hành quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cùa trường trên 
cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.
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3. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và 
công nghệ trong nhà trường; các hoạt động gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo 
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

4. Tổ chức huy động các nguồn tài chính khác nhau cho hoạt động khoa học và 
công nghệ, xây dựng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của nhà trường; quản 
lý, sử dụng nguồn tài chính theo nguyên tác công khai, hiệu quả theo các quy định 
của pháp luật.

5. Khen thưởng và vinh danh các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, 
sinh viên có kết quả nghiên cứa khoa học xuất sắc.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch khoa học và 
công nghệ.

Mục 3
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 42. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học trong hoạt động họp 
tác quốc tế

Trường đại học thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động hợp tác 
quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục đại học và một số 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch- chương trình hơp tác quốc tế 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhả trường phù hợp với mục tiêu hoạt động hụp 
tác quốc tế được quy định tại Điều 43 của Luật Giáo dục đại học và chủ trương, 
chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. *

2. Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự'án-hợp tác 
quốc tế theo thẩm quyền.

3. Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước 
ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động họp tác quốc tế.
Điều 43. Quản lý hoạt động họp tác quốc tế
1. Tổ chức đơn vị chuyên trách về hợp tác quốc tế của nhà trường.
2. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế cùa 

trường đại học phù hợp với quy định tại Điều lệ này và các văn bản pháp luật liên 
quan khác.

3. Tổ chức các các hoạt động họp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; thực hiện kiểm 
tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động họp tác quốc tế của nhà trường.

4. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
tron2 các hoạt động hợp tác quốc tế.
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Chương IV
GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Mục 1 
GIẢNG VIÊN

Điều 44. Giảiìig viên trong trường đại học
1. Giảng viên của trường đại học được quy định tại Điều 54 của Luật Giáo dục 

đại học.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn các chức 

danh giảng viên làm căn cứ để tuyển dụng, thực hiện chế độ ỉàm việc, đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao trình độ và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp ỉuật.

Điều 45. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên
Giảng viên trường đại học thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 55 

của Luật Giáo dục đại học và các nhiệm vụ, quyền cụ thể sau đây:
1. Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường.
2 Thực hiện quy định về che độ làm việc đối với chức danh giảng viên do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
3. Được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc để thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4. Được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và các chính sách khác theo quy định 
của pháp luật; giảng viên trong các trường đại học công lập làm việc ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưỏng phụ cấp và chính sách ưu 
đâi theo quy định của Chính phủ.

5. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo kế 
hoạch và điều kiện của nhà tnrờng; được tham gia vào việc quản lý và quản trị nhà 
trường; được tham gia các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Giảng viên tham gia hoạt động khoa học vả công nghệ được hưởng quyền theo 
quy định tại Luật khoa học và công nghệ; giảng viên làm công tác quản lý ừong trường 
đại học nếu tham gia giảng dạy thì được hưởng các chế độ đối với giảng viên theo quy 
định của pháp luật và quy định họp pháp của trường.

7. Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng.
Điều 46. Tập sự đối với giảng viên
1. Người trúng tuyển để làm giảng viên phải thực hiện chế độ tập 'sự 12 tháng.
2. Người đã thực hiện giảng dạy ở trường đại học tối thiểu 12 tháng không phải 

thực hiện chế độ tập sự; người có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời 
gian làm nghiên cứu sinh thì được hiệu trưởng xem xét rút ngăn thời gian tập sự.
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3. Thời gian tập sự phải được quy định trong họp đồng làm việc hoặc hợp 
đồng lao động.

4. Nội dung tập sự
a) Nắm vững quy định về quyền, nghĩa vụ của giảng viên, các hành vi giảng 

viên không được làm; tìm hiểu, nắm vững nội quy, quy định, quy chế đào tạo liên 
quan của trường đại học nơi công tác và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm 
được tuyển dụng;

b) Củng cố, bổ sung kiến thức và kỹ năng về chuyên môn được phân công 
giảng dạy; chuẩn bị bài giảng; phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; 
quản lý lớp học;

c) Tham gia dự giờ, sinh hoạt chuyên môn học thuật của bộ môn, thực tập 
giảng dạy và thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng;

d) Hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm đối với người chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

5. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày người tập sự đến nhận việc, 
trưởng bộ môn phải cử giảng viên có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, 
nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự.

Điều 47. Đánh giá giảng viên
1. Đánh giá giảng viên được thực hiện theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành.
2. Việc đánh giấ giảng viên phải phản ánh được thực chất về trình độ chuyên 

môn, khả năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học; về đạo đức, tác phong của 
giảng viên.

Mục 2 
NGƯƠI HỌC

Điều 48. Ngườỉ học trong trường đại học
Người học trong trường đại học được quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục 

đại học, bao gồm: Sinh viên của các chương trình đào tạo; học viên của chương 
trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương trình đào íạo tiến sĩ; học viên bồi 
dưỡng ngắn hạn, thực hành, thực tập tại trường.

Điều 49. Nhiệm vụ và quyền của người học
Người học có nhiệm vụ và quyên theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục 

đại học và các nhiệm vụ, quyền cụ thể sau đây:
1. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát 

huy truyền thống của nhà trường. Tôn ừọrtg các giá trị văn hóa, đạo đức, thuần 
Dhong, mỹ tục của dân tộc.
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2. Nộp học phí và lệ phí theo quy định.
3. Người học đirợc hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách 

nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kêt với nhà nước Việt Nam 
mà không chấp hành sự điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải 
bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

4. Được tham gia các hoạt động đoàn thể, Hội sinh viên và tổ chức xã hội khác 
theo quy định của pháp luật.

Chương V
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Điều 50. Tài chính, tài sản, học phí, lệ phí
Trường đại học thực hiện các quy định về nguồn tài chính; học phí, lệ phí 

tuyển sinh; quản lý tài chính; quản lý và sử dụng tài sản theo quy định tại Chương X 
của Luật Giáo dục đại học và các quy định liên quan.

Điều 51. Sử dụng phần tài chính chênh lệch gỉữa thu và chi trong trường 
đại học tư thục 

« •  *

Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi tò hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học của trường đại học tư thục được sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 
của Luật Giáo dục đại học và các quy định cụ thể sau đây:

1. Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đóng góp các khoản thuế 
theo quy định của pháp luật.

2. Chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp sau khi đã thực 
hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, trích lập các quỹ theo quy định hiện hành 
và theo quy chế tài chính nội bộ, quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

3. Mức chi trả thu nhập cho ngưòi lao động và mức chi lợi tức cho các thành 
viên góp vốn và các chi khác thực hiện theo quy chế tài chính nội bộ và quy chế tổ 
chức và hoạt động của trường.

Điều 52. Chuyển nhương quyền sở hữu vốn góp, rúí vốn trong trường đại 
học tư thục

1. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn góp của thành viên góp vốn 
trong trường đại học tư thục được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt 
động, quy chế tài chính nội bộ của nhà trường, phù hợp với các quy định của pháp 
luật và phải đảm bảo các nguyên tắc chuyển nhượng sau đây:

a) Người có nhu cầu chuyển nhượng thông báo giá và các điều kiện chuyển 
nhượng với hội đồng quản trị;

b) Hội đồng quản trị thông báo giá và điều kiện chuyển nhượng đến các thành 
viên góp vốn còn lại và công khai với người lao động của trường với cùng điều 
kiện; thông báo phải có giá trị ít nhât 45 ngày;
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c) Việc chuyển nhượng thực hiện theo thứ tự: Giữa các thành viên góp vốn của 
trường theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của từng thành viên; cho người lao 
động trong trường nếu các thành viên góp vốn không mua hoặc mua không hết; 
cho người không phải là thảnh viên góp vốn và người lao động trong trường nếu 
người lao động của trường không mua hoặc mua không hết.

2. Đối với trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, nguyên tắc 
chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp do nhà trường quy định trong quy chế tổ 
chức hoạt động, quy chế tài chính nội bộ của nhà trường, không trái với các quy 
định hiện hành,

3. Việc rút vốn và chuyển nhượng quyền sỏ hữu vốn góp phải theo quy định 
của pháp luật, các quy chế của nhà trường và bảo đảm sự ổn định, phát triến của 
trường đại học tư thục.

4. Trong trường hơp nhà trường bị giải thể, việc xử lý về tài chính, tài sản được 
áp đụng theo quy định của pháp luật.

Chương VI 
MỔI QUAN HỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Điều 53. Quan hệ của trường đại học ổối với gia đình và xã hội
Trường đại học bảo đảm các mối quan hệ sau:
1. Phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị - xã hội - nghê nghiệp, tô chức xã hội. tô chức xã hội - nơhê ncrhiện. tô chức 
nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học; kết họp chặt 
chẽ giữa giáo dục tại nhà trường, gia đình và xã hội.

2. Thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, có giải pháp thu hút 
các tổ chức xã hội, các tổ chức tuyển dụng, các doanh nghiệp, các bên liên quan 
khác tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; góp ý kiến cho nhà trường về quy 
hoạch phát triển, cơ cấu ngảnh nghề, cơ cấu trình độ đào tạo, phát triển chưcmg 
trỉnh đào tạo; hỗ trợ kinh phí cho người học và tiếp nhận người tốt nghiệp, giám 
sát các hoạt động giáo dục và tạo ỉập môi trường giáo dục lành mạnh.

3. Phổ biến trong cộng đồng các tri thức khoa học, chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ.

Điều 54. Quan hệ giữa trường đạị học và các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân 
các cấp, tổ chức, doanh nghiệp

1. Các bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở 
sản xuất kinh doanh, các tổ chức sự nghiệp có trách nhiệm và tạo điều kiện thuận ìợi 
cho người học tham quan, thực bành, thực tập và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

2. Trường đại học phối họp với các cơ quan nhà nước cấp Trung ưorig và 
địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức liên quan ở trong và ngoài nước để:
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Xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và tuyển dụng người học đã tốt 
nghiệp; ký các hợp đồng đào tạo, các họp đồng khoa học và công nghệ; triển khai 
ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống 
xã hội.

3. Trường đại học phối họp với các CO’ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, 
các cơ quan thông tin đại chúng trong các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể 
thao, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; phát hiện và bồi dưỡng những người học có 
năng khiếu về hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao.

4. Trường đại học tạo điều kiện để các đơn vị, các tổ chức đoàn thể tron" 
trường quan hệ với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chá'..-, 
trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, ủ y  ban nhân dân các cấp 
nhằm phối họp để thực hiện tốt các nội dung:

a) Tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; chuyển giao kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dựng tiến bộ khoa học và công 
nghệ vào sản xuất, đời sống;

b) Xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực; 
bảo đảm trật tự, an ninh và an toàn của người học; ngăn chặn việc sử dụng ma túy 
và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào nhà trường;

c) Hỗ trợ theo khả năng về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo đục, 
cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện học tập, công tác của công chức, 
viên chức và người học trong nhà trường.

Chương VII 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 55. Trách nhiệm của các trường đại học
Tổ chức thực hiện Điều lệ; hoàn thiện bộ máy tổ chức, rà soát các mặt hoạt 

động, tiêu chuẩn giảng viên, cán bộ quản lý để đáp ứng quy định tại Điều lệ này; 
sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới quy chế tổ chức và hoạt động và 
các quy định nội bộ khác của nhà trường phù hợp với các quy định tại Điều lệ này.

Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Điều lệ này trong hệ thống các trường đại học 

trên toàn quốc; thực hiện thống kê hàng năm và xây dựng cơ sở dữ liệu về các 
trường đại học.

2. Trao đổi, thảo luận với các cơ quan trực tiếp quản lý-trường và ủ y  ban 
nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện Điều lệ này và trong việc giải 
quyết khó khăn, vướng mắc để bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống giáo 
duc đai hoc.
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3. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Điều lệ trường đại học, xử ỉý 
các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật: hủy bỏ hoặc kiến nghị hủy bỏ 
các quyết định trái với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật về giáo 
dục đại học.

Điều 57. Trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý trường đại học
1. Trực tiếp hoặc phối hợp với Bộ Giáo đục và Đào tạo chỉ đạo việc tồ chức 

thực hiện Điều lệ trường đại học đối với các trưàng đại học trực thuộc.
2. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý các trường đại học 

trực thuộc; giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật.
3. Kiểm tra, thanh tra hành chính đối với việc thực hiện Điều lệ này và xử lý vi 

phạm đối với các trường đại học trực thuộc theo quy định.
Điều 58. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Trực tiếp hoặc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tổ chức 

thực hiện Điều lệ trường đại học đối với các trường đại học trực thuộc; thực hiện 
việc công nhận hội đong quản trị, công nhận hiệu trưởng và các quy định khác đối 
với các trường đại học tư thục đóng trên địa bàn.

2. Phối họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý các trường đại học 
đóng trên địa bàn; giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Điều lệ này theo thẩm quyền và theo chế 
độ phân cấp quản lý hiện hành; xử lý vi phạm đối vói các trường đại học trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


