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LỜI NÓI ĐẦU
Luật Giáo dục được ban hành nhằm thể chế hóa chủ
trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về
đổi mới giáo dục - đào tạo; góp phần xây dựng nền giáo dục
Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm
năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; giáo dục con
người yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và
làm việc hiệu quả.
Luật cũng tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền
giáo dục Việt Nam là nền giáo dục mở, thực học, thực
nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương
thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo
đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Luật Giáo dục số
43/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông
qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
Để giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Giáo dục năm
2019 đáp ứng nhu cầu tài liệu tìm hiểu pháp luật về giáo dục
của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, Sở
Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn và phát hành cuốn tài
liệu“Tìm hiểu Luật Giáo dục năm 2019”.
Trong quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong nhận được sự trao đổi, chia sẻ và
góp ý của quý bạn đọc để Ban biên tập hoàn chỉnh tài liệu,
phục vụ tốt nhất cho nhân dân ở cơ sở.
Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu !
SỞ TƢ PHÁP TỈNH BẮC GIANG
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Phần thứ nhất
GIỚI THIỆU CHUNG
1. Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục
năm 2019
Luật Giáo dục năm 2019 thay thế Luật Giáo dục năm
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo
dục năm 2009. So với quy định Luật Giáo dục hiện hành,
Luật Giáo dục năm 2019 có những điểm mới cơ bản sau đây:
Thứ nhất, làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng
nghiệp trong giáo dục
Luật Giáo dục đã bổ sung quy định cụ thể về hướng
nghiệp, phân luồng và liên thông trong giáo dục, làm rõ khái
niệm, nguyên tắc và cơ chế hướng nghiệp, phân luồng và
liên thông, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện
trong thực tiễn, bảo đảm cơ hội học tập, phát triển bình đẳng
cho mọi người và giao Chính phủ quy định cụ thể (Điều 9,
Điều 10).
Thứ hai, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình,
sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) theo
Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13.
Luật Giáo dục quy định Chương trình giáo dục phổ thể
hiện mục tiêu GDPT; quy định yêu cầu về phẩm chất và
năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, nội
dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi
cả nước; quy định phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động
giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở
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mỗi lớp, mỗi cấp học của giáo dục phổ thông; thống nhất
trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp
với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng
chương trình GDPT; ban hành chương trình GDPT sau khi
hội đồng quốc gia thẩm định... (Điều 31).
SGK triển khai chương trình GDPT, cụ thể hóa yêu cầu
của chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu
cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về
phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất
lượng giáo dục; mỗi môn học có một hoặc một số SGK, thực
hiện việc xã hội hóa việc biên soạn SGK (Điều 32).
Thứ ba, bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận
và việc chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư
thục hoạt động không vì lợi nhuận; quy định cụ thể vị trí,
chức năng, thành phần hội đồng trường.
Thứ tư, quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của
giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và
giảng viên đại học.
Luật Giáo dục quy định chuẩn trình độ đào tạo của giáo
viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm,
giáo viên tiểu học từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên, giáo viên THCS từ cao đẳng sư
phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
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sư phạm. Nhà giáo giảng dạy trình độ đại học từ đại học lên
thạc sĩ.
Thứ năm, quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí
và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm.
Thứ sáu, quy định chính sách về học phí đối với học
sinh diện phổ cập. Theo quy định của Hiến pháp 2013 thì
Nhà nước “bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước
không thu học phí” và theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì
Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm sau
năm 2020.
Luật Giáo dục quy định giáo dục tiểu học là giáo dục
bắt buộc. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục THCS.
Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc
trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện
để thực hiện phổ cập giáo dục.
Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học
tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt
buộc (Điều 14). Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công
lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường
công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được
Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi
ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí và giao Chính
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phủ quy định lộ trình thực hiện đối với trẻ em mầm non 5
tuổi và học sinh THCS (Điều 99).
Thứ bảy, quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục.
Luật Giáo dục quy định Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc
bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi
cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà
nước (khoản 1 Điều 96).
Ngoài ra, Luật Giáo dục đã sửa đổi quy định quản lý
chặt chẽ nguồn thu, chi tài chính, quản lý tài sản theo quy
định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý sử dụng
tài sản công đối với các cơ sở giáo dục công lập; nhấn mạnh
trách nhiệm giải trình, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán,
thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật
(Điều 95, Điều 101…).
2. Bố cục của Luật Giáo dục
Luật Giáo dục năm 2019 gồm 9 chương, 115 điều. Bố
cục của Luật cụ thể như sau:
Chƣơng I: Những quy định chung
Gồm 22 điều (từ Điều 1 đến Điều 22) quy định về
phạm vi điều chỉnh; mục tiêu giáo dục; tính chất, nguyên lý
giáo dục; phát triển giáo dục; giải thích từ ngữ; hệ thống giáo
dục quốc dân; yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục;
chương trình giáo dục; hướng nghiệp và phân luồng trong
giáo dục; liên thông trong giáo dục; ngôn ngữ, chữ viết dùng
trong cơ sở giáo dục; văn bằng, chứng chỉ;quyền và nghĩa vụ
học tập của công dân; phổ cập giáo dục và giáo dục bắt
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buộc; diáo dục hòa nhập; xã hội hóa sự nghiệp giáo dục; đầu
tư cho giáo dục; vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý
giáo dục; hoạt động khoa học và công nghệ; không truyền bá
tôn giáo trong cơ sở giáo dục; cấm lợi dụng hoạt động giáo
dục; các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.
Chƣơng II: Hệ thống giáo dục quốc dân
Gồm 24 điều (từ Điều 23 đến Điều 46) quy định về vị
trí, vai trò và mục tiêu của giáo dục mầm non; yêu cầu về
nội dung, phương pháp giáo dục mầm non; chương trình
giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục mầm non; chính sách
phát triển giáo dục mầm non; cấp học và độ tuổi của giáo
dục phổ thông; mục tiêu của giáo dục phổ thông; yêu cầu
về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông; chương
trình giáo dục phổ thông; sách giáo khoa giáo dục phổ
thông; cơ sở giáo dục phổ thông; xác nhận hoàn thành
chương trình tiểu học, trung học phổ thông và cấp văn
bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; các
trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp; mục tiêu của giáo
dục nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động giáo dục nghề
nghiệp; các trình độ đào tạo giáo dục đại học; mục tiêu của
giáo dục đại học; tổ chức và hoạt động giáo dục đại học;
mục tiêu của giáo dục thường xuyên; chương trình, hình
thức, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên; cơ
sở giáo dục thường xuyên; đánh giá, công nhận kết quả
học tập; chính sách phát triển giáo dục thường xuyên.

9

Chƣơng III: Nhà trƣờng, trƣờng chuyên biệt và cơ
sở giáo dục khác
Gồm 18 điều (từ Điều 47 đến Điều 65 ) quy định về
loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân;
trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; điều kiện
thành lập nhà trường và điều kiện được phép hoạt động giáo
dục; đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải
thể nhà trường; thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho phép
thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động
giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường; điều lệ,
quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; nhà đầu tư;
hội đồng trường; hiệu trưởng; hội đồng tư vấn trong nhà
trường; tổ chức Đảng trong nhà trường; đoàn thể, tổ chức xã
hội trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền hạn của nhà
trường; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông
dân tộc bán trú, trường dự bị đại học; trường chuyên, trường
năng khiếu; trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường
giáo dưỡng; cơ sở giáo dục khác.
Chƣơng IV: Nhà giáo
Gồm 13 điều (từ Điều 66 đến Điều 79) quy định vềvị
trí, vai trò của nhà giáo; tiêu chuẩn của nhà giáo; giáo sư,
phó giáo sư; nhiệm vụ của nhà giáo; quyền của nhà giáo;
thỉnh giảng; trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo; đào
tạo, bồi dưỡng nhà giáo; cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ
đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; ngày
Nhà giáo Việt Nam; tiền lương; chính sách đối với nhà giáo;
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phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự.
Chƣơng V: Ngƣời học
Gồm 09 điều (từ Điều 80 đến Điều 88) quy định về
người học; quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại
cơ sở giáo dục mầm non; nhiệm vụ của người học; quyền
của người học; tín dụng giáo dục; học bổng, trợ cấp xã hội,
miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh
hoạt; miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh
viên; chế độ cử tuyển; khen thưởng đối với người học.
Chƣơng VI: Trách nhiệm của nhà trƣờng, gia đình
và xã hội trong giáo dục
Gồm 06 điều (từ Điều 89 đến Điều 94) quy định về
trách nhiệm của nhà trường; trách nhiệm của gia đình; trách
nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; ban đại
diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non; trách nhiệm của xã hội;
quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục.
Chƣơng VII: Đầu tƣ và tài chính trong giáo dục
Gồm 08 điều (từ Điều 95 đến Điều 103) quy định về
nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục; ngân sách nhà nước đầu
tư cho giáo dục; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng
trường học; khuyến khích đầu tư cho giáo dục; học phí, chi
phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo; ưu đãi về thuế đối với
sách giáo khoa và tài liệu, thiết bị dạy học; chế độ tài chính
đối với cơ sở giáo dục; quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng
vốn đối với trường dân lập, trường tư thục; chính sách ưu đãi
đối với trường dân lập, trường tư thục.
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Chƣơng VIII: Quản lý nhà nƣớc về giáo dục
Gồm 09 điều (từ Điều 104 đến Điều 112) quy định về
nội dung quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan quản lý nhà
nước về giáo dục; nguyên tắc hợp tác quốc tế về giáo dục;
hợp tác về giáo dục với nước ngoài; hợp tác, đầu tư của nước
ngoài về giáo dục; công nhận văn bằng nước ngoài; mục
tiêu, nguyên tắc, đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục;
nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo
dục; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Chƣơng IX: Điều khoản thi hành
Gồm 03 điều (từ Điều 113 đến Điều 115) quy định vềs
ửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
số 74/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 21/2017/QH14; hiệu lực
thi hành; quy định chuyển tiếp.
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Phần thứ hai
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT GIÁO DỤC
NĂM 2019
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ
sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo
dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên
quan đến hoạt động giáo dục.
2. Về tính chất, nguyên lý giáo dục (Điều 3)
- Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ
nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ
nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
- Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý
học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục
nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
3. Một số khái niệm (Điều 5)
- Giáo dục chính quy là giáo dục theo khóa học trong
cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục
nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học,
trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo
dục quốc dân.
- Giáo dục thường xuyên là giáo dục để thực hiện một
chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về
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hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp,
địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.
- Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá,
công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu
chuẩn chất lượng giáo dục do cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền ban hành.
- Niên chế là hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào
tạo theo năm học.
- Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến
thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một
khoảng thời gian nhất định.
- Mô-đun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến
thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho
người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số
công việc của một nghề.
- Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và
năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình
giáo dục.
- Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động giáo
dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt
đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.
- Giáo dục bắt buộc là giáo dục mà mọi công dân trong
độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ
học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà
nước bảo đảm điều kiện để thực hiện.
- Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông là
kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo
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dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có
thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.
- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động
đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân
sách nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư
nước ngoài.
- Cơ sở giáo dục là tổ chức thực hiện hoạt động giáo
dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và cơ
sở giáo dục khác.
4. Về nội dung, phƣơng pháp giáo dục (Điều 7)
- Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn
diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật
thường xuyên; coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo
đức và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt
đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại; phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý
lứa tuổi và khả năng của người học.
- Phương pháp giáo dục phải khoa học, phát huy tính
tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học;
bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, khả
năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.
5. Về chƣơng trình giáo dục (Điều 8)
- Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục;
quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm
chất và năng lực của người học; phạm vi và cấu trúc nội
dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động
giáo dục; cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các
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môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, môđun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo.
- Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và
thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào
tạo; tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình
độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ
thống giáo dục quốc dân để địa phương và cơ sở giáo dục
chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp; đáp ứng mục
tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế. Chương trình
giáo dục là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện.
- Chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm
chất và năng lực người học quy định trong chương trình giáo
dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa đối với giáo
dục phổ thông; giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với giáo
dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Sách giáo khoa, giáo
trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương
pháp giáo dục.
- Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo
năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông;
theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc
tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với giáo dục
nghề nghiệp, giáo dục đại học.
Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà
người học tích lũy được khi theo học một chương trình giáo
dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho
môn học hoặc tín chỉ, mô-đun tương ứng trong chương trình
giáo dục khác khi người học chuyên ngành, nghề đào tạo,
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chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào
tạo cao hơn.
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình
giáo dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học
tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục
nghề nghiệp quy định tại Điều này.
6. Về hƣớng nghiệp và phân luồng trong giáo dục
(Điều 9)
- Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện
pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học
sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề
nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá
nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
- Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt
động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo
dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở,
trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn
hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động
phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu
cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực
lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.
- Chính phủ quy định chi tiết hướng nghiệp và phân
luồng trong giáo dục theo từng giai đoạn phù hợp với nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội.
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7. Về liên thông trong giáo dục (Điều 10)
- Liên thông trong giáo dục là việc sử dụng kết quả học
tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng
ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào
tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với
yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các
cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục
nghề nghiệp và giáo dục đại học.
- Việc liên thông trong giáo dục phải đáp ứng các điều
kiện bảo đảm chất lượng. Chương trình giáo dục được thiết
kế theo hướng kế thừa, tích hợp kiến thức và kỹ năng dựa
trên chuẩn đầu ra của từng bậc trình độ đào tạo trong Khung
trình độ quốc gia Việt Nam. Người học không phải học lại
kiến thức và kỹ năng đã tích lũy ở các chương trình giáo dục
trước đó.
- Chính phủ quy định chi tiết về liên thông giữa các cấp
học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
8. Về văn bằng, chứng chỉ (Điều 12)
- Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp
cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc sau khi hoàn
thành chương trình giáo dục, đạt chuẩn đầu ra của trình độ
tương ứng theo quy định của Luật này.
- Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng
tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ
thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng,
bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ
tương đương.
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- Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp
cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc
cấp cho người học dự thi lấy chứng chỉ theo quy định.
- Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại
hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân
cấp có giá trị pháp lý như nhau.
- Chính phủ ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại
học và quy định văn bằng trình độ tương đương của một số
ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.
9. Về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
(Điều 13)
- Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công
dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính,
đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn
cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
- Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục,
tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hòa nhập,
tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu
của mình.
- Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho người học là trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em,
người học là người khuyết tật theo quy định của Luật Người
khuyết tật, người học thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thực
hiện quyền và nghĩa vụ học tập.
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10. Phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc (Điều 14)
- Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc.
Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
em 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt
buộc trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều
kiện để thực hiện phổ cập giáo dục.
- Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học
tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục
bắt buộc.
- Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện
cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được
học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo
dục bắt buộc.
11. Giáo dục hòa nhập (Điều 15)
- Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục nhằm đáp
ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học; bảo đảm
quyền học tập bình đẳng, chất lượng giáo dục, phù hợp với
nhu cầu, đặc điểm và khả năng của người học; tôn trọng sự
đa dạng, khác biệt của người học và không phân biệt đối xử.
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ thực hiện giáo dục hòa
nhập cho người học là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy
định của Luật Trẻ em, người học là người khuyết tật theo
quy định của Luật Người khuyết tật và quy định khác của
pháp luật có liên quan.
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II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CỦA LUẬT GIÁO
DỤC
1. Về hệ thống giáo dục quốc dân
1. 1. Các cấp học và trình độ đào tạo
1.1.1. Về Giáo dục mầm non
1.1.1.1.Vị trí, vai trò và mục tiêu của giáo dục mầm
non (Điều 23)
Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống
giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện
con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.
Giáo dục mầm non nhằm phát triển toàn diện trẻ em về
thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu
tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.
1.1.1.2.Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
mầm non (Điều 24)
Nội dung giáo dục mầm non phải bảo đảm phù hợp với
sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa bảo vệ,
chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục trẻ em; phát triển toàn
diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ;
tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với các độ tuổi và liên thông
với giáo dục tiểu học.
Phương pháp giáo dục mầm non được quy định như
sau: Giáo dục nhà trẻ phải tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em
được tích cực hoạt động, vui chơi, tạo sự gắn bó giữa người
lớn với trẻ em; kích thích sự phát triển các giác quan, cảm
xúc và các chức năng tâm sinh lý; giáo dục mẫu giáo phải
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tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi,
khám phá môi trường xung quanh bằng nhiều hình thức, đáp
ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ em.
1.1.1.3. Chương trình giáo dục mầm non (Điều 25)
Chương trình giáo dục mầm non phải bảo đảm các yêu
cầu sau đây:Thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non; quy định
yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi, các hoạt động giáo dục,
phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, môi
trường giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ em; thống
nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù
hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục
mầm non.
Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục
mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập để
thẩm định chương trình giáo dục mầm non. Hội đồng gồm
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh
nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có
liên quan. Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số
thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở giáo dục mầm non.
Hội đồng và thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về
nội dung và chất lượng thẩm định.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương
trình giáo dục mầm non sau khi được thẩm định của Hội
đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non;
quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương
trình giáo dục mầm non; quy định tiêu chuẩn và việc lựa
chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo
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dục mầm non; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức
hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội
đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non.
1.1.1.4. Cơ sở giáo dục mầm non (Điều 26)
Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ
độc lập nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi; Trường
mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ 03 tuổi đến
06 tuổi; Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở
giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 03
tháng tuổi đến 06 tuổi.
1.1.1.5. Chính sách phát triển giáo dục mầm non
(Điều 27)
Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển giáo dục
mầm non; ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở miền
núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có
khu công nghiệp.
Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân
đầu tư phát triển giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu
xã hội.
1.1.2. Về giáo dục phổ thông
1.1.2.1. Cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông
(Điều 28)
Các cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông được
quy định như sau: Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05
năm học, từ lớp một đến hết lớp năm; tuổi của học sinh vào
học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm. Giáo dục
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trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu
đến hết lớp chín; học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành
chương trình tiểu học; tuổi của học sinh vào học lớp sáu là
11 tuổi và được tính theo năm. Giáo dục trung học phổ thông
được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp
mười hai; học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp
trung học cơ sở; tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15
tuổi và được tính theo năm (khoản 1).
Trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi
cao hơn tuổi quy định tại khoản 1 Điều 28 bao gồm: Học
sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ;
học sinh học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường
hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu
số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về
thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa,
học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước và
trường hợp khác theo quy định của pháp luật (khoản 2).
Giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục
cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai
đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ
sở; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp trung
học phổ thông. Học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
được học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông
(khoản 3).
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dạy
và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước
khi vào học lớp một; việc giảng dạy khối lượng kiến thức
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văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề
nghiệp; các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 28.
1.1.2.2. Mục tiêu của giáo dục phổ thông (Điều 29)
Giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho
người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ
bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo;
hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa
và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho người học tiếp tục
học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giáo dục tiểu học nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho
sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng
lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung
học cơ sở.
Giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố và phát triển
kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học
vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ
thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông
hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.
Giáo dục trung học phổ thông nhằm trang bị kiến
thức công dân; bảo đảm cho học sinh củng cố, phát triển
kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn
phổ thông và có hiểu biết thông thường về kỹ thuật, hướng
nghiệp; có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa
chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục
đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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1.1.2.3. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
phổ thông (Điều 30)
Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ
thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn
với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của
học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.
Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông ở các cấp học
được quy định như sau:Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho
học sinh nền tảng phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm,
kỹ năng xã hội; có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên,
xã hội và con người; có nhận thức đạo đức xã hội; có kỹ
năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen
rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về
hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật; giáo dục trung học cơ sở củng
cố, phát triển nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học
sinh có hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng việt, toán, lịch sử
dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự
nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối
thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp; giáo dục trung học phổ
thông củng cố, phát triển nội dung đã học ở trung học cơ sở,
hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; bảo đảm chuẩn
kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho
học sinh, có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát
triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh.
Phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích
cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với
đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học
sinh; bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ
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năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập; phát triển toàn diện
phẩm chất và năng lực của người học; tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục.
1.1.2.4. Chương trình giáo dục phổ thông (Điều 31)
Chương trình giáo dục phổ thông phải bảo đảm các yêu
cầu sau đây: Thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định
yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được
sau mỗi cấp học, nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả
học sinh trong cả nước; quy định phương pháp, hình thức tổ
chức hoạt động giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đối
với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học của giáo dục phổ
thông; thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện
linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ
sở giáo dục phổ thông; được lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức,
cá nhân và thực nghiệm trước khi ban hành; được công bố
công khai sau khi ban hành.
Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục
phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập
để thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Hội đồng
gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh
nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có
liên quan. Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số
thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.
Hội đồng và thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về
nội dung và chất lượng thẩm định.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về
chất lượng chương trình giáo dục phổ thông; ban hành
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chương trình giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng
quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông thẩm
định; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa
chương trình giáo dục phổ thông; quy định về mục tiêu, đối
tượng, quy mô, thời gian thực nghiệm một số nội dung,
phương pháp giáo dục mới trong cơ sở giáo dục phổ thông;
quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu
chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia
thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.
1.1.2.5. Sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Điều 32)
Sách giáo khoa giáo dục phổ thông được quy định
như sau: Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục
phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục
phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về
phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về
phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá
chất lượng giáo dục; nội dung và hình thức sách giáo khoa
không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới,
lứa tuổi và địa vị xã hội; sách giáo khoa thể hiện dưới
dạng sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử; mỗi môn
học có một hoặc một số sách giáo khoa; thực hiện xã hội
hóa việc biên soạn sách giáo khoa; việc xuất bản sách giáo
khoa thực hiện theo quy định của pháp luật; Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử
dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tài
liệu giáo dục địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ
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chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm
của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm
định và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo từng môn học,
hoạt động giáo dục ở từng cấp học để thẩm định sách giáo
khoa. Hội đồng gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà
khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ
quan, tổ chức có liên quan. Hội đồng phải có ít nhất một
phần ba tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp
học tương ứng. Hội đồng và thành viên Hội đồng phải chịu
trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về
sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phê duyệt sách giáo khoa
để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội
đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định; quy định
tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa
giáo dục phổ thông; quy định việc lựa chọn sách giáo khoa
trong cơ sở giáo dục phổ thông; quy định nhiệm vụ, quyền
hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu
thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
và hội đồng thẩm định cấp tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc
thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định tài liệu giáo
dục địa phương.

29

1.1.2.6. Cơ sở giáo dục phổ thông (Điều 33)
Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: Trường tiểu học;
Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông;
Trường phổ thông có nhiều cấp học.
1.1.2.7. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học,
trung học phổ thông và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học
cơ sở, trung học phổ thông (Điều 34)
Học sinh học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì
được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn
thành chương trình tiểu học.
Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung
học cơ sở.
Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ
điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ
quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ
điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì
được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn
thành chương trình giáo dục phổ thông.
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Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục
phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt
nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu hoặc
để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường
hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.
Học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, theo học
trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi
đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa
trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ
chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ
thông cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức
văn hóa trung học phổ thông.
Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn
hóa trung học phổ thông được sử dụng để theo học trình độ
cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các
trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.
1.1.3. Giáo dục nghề nghiệp
1.1.3.1. Các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp
(Điều 35)
Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng và chương trình đào tạo nghề
nghiệp khác cho người học, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực
tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
1.1.3.2. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp (Điều 36)
Giáo dục nghề nghiệp nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp
cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề
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tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có
trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng
với môi trường hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng
suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau
khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo
việc làm hoặc học trình độ cao hơn.
1.1.4. Giáo dục Đại học
1.1.4.1. Các trình độ đào tạo giáo dục đại học (Điều 38)
Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc
sĩ, trình độ tiến sĩ.
1.1.4.2. Mục tiêu của giáo dục đại học (Điều 39)
Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi
dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo ra tri
thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.
Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể,
mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả
năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với
trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với
môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục
vụ Nhân dân.
1. 2. Giáo dục thường xuyên
1.2.1. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên (Điều 41)
Giáo dục thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho mọi
người vừa làm vừa học, học liên tục, học tập suốt đời nhằm
phát huy năng lực cá nhân, hoàn thiện nhân cách, mở rộng

32

hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ
để tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống
xã hội; góp phần xây dựng xã hội học tập.
1.2.2. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên (Điều 42)
Thực hiện xóa mù chữ cho người trong độ tuổi theo
quy định của pháp luật.
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc; cập
nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống
cho mọi người; tạo cơ hội cho người có nhu cầu học tập
nâng cao trình độ học vấn.
1.2.3. Chương trình, hình thức, nội dung, phương pháp
giáo dục thường xuyên (Điều 43)
Chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: a)
Chương trình xóa mù chữ; Chương trình giáo dục đáp ứng
yêu cầu của người học; b) cập nhật kiến thức, kỹ năng,
chuyển giao công nghệ; c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao năng lực nghề nghiệp; d) Chương trình giáo dục
thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục
quốc dân (khoản 1).
Hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường
xuyên bao gồm: Vừa làm vừa học; học từ xa; tự học, tự
học có hướng dẫn; hình thức học khác theo nhu cầu của
người học.
Nội dung chương trình giáo dục thường xuyên quy
định tại các điểm a, điểm b và c khoản 1 Điều 43 phải bảo
đảm tính thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng lao
động, sản xuất, công tác và chất lượng cuộc sống.
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Nội dung chương trình giáo dục thường xuyên quy
định tại điểm d khoản 1 Điều 43 nhằm đạt một trình độ trong
Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ
quốc gia Việt Nam, phải bảo đảm yêu cầu về nội dung của
chương trình giáo dục cùng cấp học, trình độ đào tạo quy
định tại Điều 31 của Luật Giáo dục, quy định của Luật Giáo
dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học.
Phương pháp giáo dục thường xuyên phải phát huy tính
chủ động của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực
tự học; sử dụng phương tiện và công nghệ hiện đại để nâng
cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.
1.2.4. Cơ sở giáo dục thường xuyên (Điều 44)
Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại cơ sở giáo
dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi
làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại
chúng và phương tiện khác.
Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: Trung tâm giáo
dục thường xuyên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo
dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng; Trung tâm
khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.
Việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên
của cơ sở giáo dục thường xuyên được quy định như sau:
Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình quy
định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục, trừ chương
trình giáo dục để lấy bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt
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nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân; Trung tâm học tập cộng
đồng thực hiện chương trình quy định tại điểm a và điểm b
khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục; Trung tâm khác thực
hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thực hiện chương
trình quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 43 của
Luật Giáo dục.
Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp,
cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện các chương trình giáo
dục thường xuyên phải bảo đảm nhiệm vụ giáo dục, đào tạo
của mình, chỉ thực hiện chương trình quy định tại điểm d
khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục khi được cơ quan quản
lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép.
Việc liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức
vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định của Luật
Giáo dục đại học.
1.2.5. Đánh giá, công nhận kết quả học tập (Điều 45)
Học viên tham gia chương trình xóa mù chữ, đủ điều
kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
thì được công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ.
Học viên học hết chương trình giáo dục trung học cơ sở
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục đủ
điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo
dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp
trung học cơ sở.
Học viên học hết chương trình trung học phổ thông quy
định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục đủ điều
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kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ
quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; trường hợp
không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được người
đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng
nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn
đầu ra của một trình độ đào tạo theo quy định của Khung
trình độ quốc gia Việt Nam thì được cấp bằng tương ứng với
trình độ đào tạo.
Học viên học các khóa bồi dưỡng theo các hình thức
khác nhau được dự thi, nếu đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra
của chương trình giáo dục quy định tại điểm b và điểm c
khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục thì được cấp chứng chỉ
tương ứng với chương trình học.
1.2.6. Chính sách phát triển giáo dục thường xuyên
(Điều 46)
Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển giáo dục
thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, thúc đẩy
việc học tập của người lớn, xây dựng xã hội học tập; khuyến
khích tổ chức, cá nhân tham gia, cung ứng dịch vụ giáo dục
thường xuyên có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập suốt
đời của người học.
Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi
cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được
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thường xuyên học tập, học tập suốt đời để phát triển bản thân
và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có
trách nhiệm phối hợp với cơ sở giáo dục thường xuyên trong
việc cung cấp nguồn học liệu cho cơ sở giáo dục thường
xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập của người học; cơ sở giáo
dục đào tạo nhà giáo có trách nhiệm nghiên cứu về khoa học
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của các cơ sở
giáo dục thường xuyên.
2. Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo
dục khác
2.1. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của
nhà trường
2.1.1. Loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục
quốc dân (Điều 47)
Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ
chức theo các loại hình sau đây: Trường công lập do Nhà
nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở
hữu; Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ
chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã,
phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm
điều kiện hoạt động. Loại hình trường dân lập chỉ áp dụng
đối với cơ sở giáo dục mầm non.
Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu
tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.
Trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là trường mà
nhà đầu tư cam kết và thực hiện cam kết hoạt động không vì
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lợi nhuận, được ghi trong quyết định thành lập hoặc quyết
định chuyển đổi loại hình trường; hoạt động không vì lợi
nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận
tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân
chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường.
Việc chuyển đổi loại hình nhà trường trong hệ thống
giáo dục quốc dân được thực hiện theo nguyên tắc sau
đây: Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục
sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; thực
hiện quy định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động
của loại hình nhà trường ở mỗi cấp học, trình độ đào tạo;
bảo đảm quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý
giáo dục, người lao động và người học; không làm thất
thoát đất đai, vốn và tài sản.
2.1.2. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
(Điều 48)
Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức. Trường của lực lượng vũ trang
nhân dân có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan,
quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng; bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm
vụ và kiến thức quốc phòng, an ninh.
Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân là cơ sở
giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, được tổ chức và
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hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp,
Luật Giáo dục đại học và điều lệ nhà trường ở mỗi cấp học,
trình độ đào tạo khi đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt
động giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục thì được cấp
văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
2.1.3. Điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện
được phép hoạt động giáo dục (Điều 49)
Nhà trường được thành lập khi có đề án thành lập
trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy định của Luật
Quy hoạch. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu,
nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở
vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức
bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược
xây dựng và phát triển nhà trường (khoản 1).
Nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi đáp ứng
đủ các điều kiện sau đây: Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị
đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục; địa điểm xây dựng
trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học,
người dạy và người lao động; có chương trình giáo dục và
tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi
cấp học, trình độ đào tạo; có đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu để
bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt
động giáo dục; có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để
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bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; có quy chế
tổ chức và hoạt động của nhà trường (khoản 2).
Trong thời hạn quy định, nếu nhà trường có đủ các điều
kiện quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Giáo dục thì được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục;
khi hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện quy định
tại khoản 2 Điều 49 Luật Giáo dục thì bị thu hồi quyết định
thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập.
2.1.4. Đình chỉ hoạt động giáo dục (Điều 50)
Nhà trường bị đình chỉ hoạt động giáo dục trong trường
hợp sau đây: Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt
động giáo dục; không bảo đảm một trong các điều kiện quy
định tại khoản 2 Điều 49 của Luật Giáo dục; người cho phép
hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền; không triển
khai hoạt động giáo dục trong thời hạn quy định kể từ ngày
được phép hoạt động giáo dục; vi phạm quy định của pháp
luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ
phải đình chỉ; trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà
trường phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ,
biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo, cán bộ quản
lý giáo dục, người học, người lao động trong nhà trường và
phải công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến
việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết
định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động
giáo dục trở lại.
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2.1.5. Sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường (Điều 51)
Việc sáp nhập, chia, tách nhà trường phải bảo đảm các
yêu cầu sau đây: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy định
của Luật Quy hoạch; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội; bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học; góp
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Nhà trường bị giải thể trong trường hợp sau đây: Vi
phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức và hoạt
động của nhà trường; hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo
dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc
đình chỉ; mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định
thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường không còn phù
hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; không bảo đảm
chất lượng giáo dục; theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành
lập trường.
Quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường
phải xác định rõ lý do, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích của
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học, người lao
động trong nhà trường và phải được công bố công khai trên
phương tiện thông tin đại chúng.
2.1.6. Thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho phép
thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động
giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường (Điều 52)
- Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép
thành lập trường dân lập, trường tư thục được quy định như
sau (khoản 1):
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+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối
với trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học
có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân
tộc bán trú, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản khoản
1 Điều 52 (điểm a).
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với
trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp
học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ
thông dân tộc nội trú, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh, trừ
trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 52
(điểm b).
+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định
đối với trường trung cấp trực thuộc (điểm c).
+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối
với trường dự bị đại học, cao đẳng sư phạm và trường trực
thuộc Bộ; trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu
học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông do
cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên
Chính phủ đề nghị (điểm d).
+ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
quyết định đối với trường cao đẳng, trừ trường cao đẳng sư
phạm (điểm đ).
+ Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với cơ sở giáo
dục đại học (điểm e).
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt
động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học. Thẩm quyền
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cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp
học, trình độ đào tạo khác thực hiện theo quy định của
Chính phủ.
- Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành
lập nhà trường có thẩm quyền thu hồi quyết định thành lập
hoặc cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách,
giải thể nhà trường. Người có thẩm quyền cho phép hoạt
động giáo dục có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động
giáo dục.
Trường hợp sáp nhập giữa các nhà trường không do
cùng một cấp có thẩm quyền thành lập thì cấp có thẩm
quyền cao hơn quyết định; trường hợp cấp có thẩm quyền
thành lập ngang nhau thì cấp có thẩm quyền ngang nhau đó
thỏa thuận quyết định.
2.1.7. Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở
giáo dục (Điều 53)
Điều lệ nhà trường được áp dụng chung cho các loại
hình nhà trường ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
giáo dục nghề nghiệp và có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường.
- Tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo.
- Nhiệm vụ và quyền của người học.
- Tổ chức và quản lý nhà trường.
- Tài chính và tài sản của nhà trường.
- Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
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Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục cụ thể
hóa các nội dung của điều lệ nhà trường để áp dụng cho từng
loại hình cơ sở giáo dục.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, ban hành điều lệ nhà trường, quy chế tổ
chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.
2.1.8. Nhà đầu tư (Điều 54)
Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực
giáo dục bao gồm: Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc
tịch Việt Nam, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt
Nam; nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước
ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài.
Quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư được quy định
như sau: Thông qua kế hoạch phát triển nhà trường theo quy
định của pháp luật do hội đồng trường đề xuất; quyết định
tổng vốn góp của nhà đầu tư, dự án đầu tư phát triển trường,
việc huy động vốn đầu tư (nếu có); phương án sử dụng phần
chênh lệch thu, chi hằng năm hoặc phương án xử lý lỗ của
nhà trường; thông qua báo cáo tài chính hằng năm; bầu hoặc
cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của hội đồng
trường;Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động của hội đồng
trường; quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tài
chính; thông qua nội dung liên quan đến tài chính, tài sản
trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; góp vốn
đầy đủ, đúng hạn, giám sát việc góp vốn vào nhà trường theo
đề án thành lập; xem xét, xử lý vi phạm gây thiệt hại của hội
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đồng trường theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và
hoạt động của nhà trường; quyết định tổ chức lại, giải thể
nhà trường theo quy định của pháp luật; công khai danh sách
tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư trên trang thông tin điện
tử của nhà trường; nhà đầu tư thành lập trường tư thục hoạt
động không vì lợi nhuận được vinh danh về công lao góp
vốn đầu tư thành lập, xây dựng và phát triển trường.
Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục tư thục được lựa
chọn một trong các phương thức sau đây: Đầu tư thành lập
tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh
nghiệp để tổ chức kinh tế thành lập cơ sở giáo dục tư thục
theo quy định của Luật này; trực tiếp đầu tư thành lập cơ sở
giáo dục tư thục theo quy định của Luật này.
2.1.9. Hội đồng trường(Điều 55)
Hội đồng trường của trường công lập là tổ chức
quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện sở hữu của
nhà trường, các bên có lợi ích liên quan và được quy định
như sau:
- Hội đồng trường đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo,
trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quyết định về
phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám
sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà
trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu
giáo dục.
- Thành phần hội đồng trường đối với nhà trẻ, trường
mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông gồm bí
thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn
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Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện tổ chuyên môn,
đại diện tổ văn phòng, đại diện chính quyền địa phương, ban
đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh đối với trường
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
- Hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục đại học thực
hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học.
Hội đồng trường của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường
mầm non dân lập là tổ chức thực hiện quyền đại diện sở
hữu của nhà trường do cộng đồng dân cư thành lập trường
đề cử; chịu trách nhiệm quyết định phương hướng hoạt
động, quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức, nhân sự, tài
chính, tài sản, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục, phù
hợp với quy định của pháp luật. Thành phần hội đồng
trường gồm đại diện cộng đồng dân cư, đại diện chính
quyền địa phương cấp xã và người góp vốn xây dựng, duy
trì hoạt động của nhà trường.
Hội đồng trường của trường tư thục là tổ chức quản trị
nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các
bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện
quyết định của nhà đầu tư. Thành phần của hội đồng trường
của trường tư thục do nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư
nước ngoài đầu tư gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong
và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo
tỷ lệ vốn góp. Thành phần của hội đồng trường của trường tư
thục hoạt động không vì lợi nhuận do nhà đầu tư trong nước
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đầu tư gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu, quyết
định theo tỷ lệ vốn góp; thành viên trong và ngoài trường.
Thành viên trong trường gồm các thành viên đương nhiên là
bí thư cấp ủy, chủ tịch Công đoàn, đại diện ban chấp hành
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của
trường (nếu có), hiệu trưởng; thành viên bầu là đại diện giáo
viên và người lao động do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị
đại biểu của trường bầu. Thành viên ngoài trường gồm đại
diện lãnh đạo nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu
học sinh do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của
trường bầu.
Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn
của hội đồng trường đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông được quy định trong
điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Việc
chuyển thẩm quyền của hội đồng quản trị sang hội đồng
trường đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non,
cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.1.10. Hiệu trưởng(Điều 56)
Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều
hành các hoạt động của nhà trường, do cơ quan có thẩm
quyền bổ nhiệm hoặc công nhận.
Hiệu trưởng trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường
học và đạt chuẩn hiệu trưởng.
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Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng;
thủ tục, quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo quy định.
Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng;
thủ tục, quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật
Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học và quy định
khác của pháp luật có liên quan.
2.1.11. Hội đồng tư vấn trong nhà trường (Điều 57)
Hội đồng tư vấn trong nhà trường do hiệu trưởng thành
lập để tư vấn giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn của mình.
Tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn được quy
định trong điều lệ nhà trường.
2.1.12. Tổ chức Đảng trong nhà trường (Điều 58)
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường
lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến
pháp và pháp luật.
2.1.13. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường
(Điều 59)
Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường có trách
nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và hoạt động
theo quy định của pháp luật.
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2.1.14. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường (Điều 60)
Nhà trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: Công
bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều
kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm
định chất lượng giáo dục; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của
nhà trường; tổ chức tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, nghiên
cứu khoa học, chuyển giao kết quả đào tạo và nghiên cứu
khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác
nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền; chủ
động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng nhà giáo, người
lao động trong trường công lập; quản lý, sử dụng nhà giáo,
người lao động; quản lý người học; huy động, quản lý, sử
dụng nguồn lực theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở
vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa; phối hợp với
gia đình, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục; tổ chức
cho nhà giáo, người lao động và người học tham gia hoạt
động xã hội, phục vụ cộng đồng.
Việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và
tài chính của trường công lập được quy định như sau: Cơ sở
giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện quy
chế dân chủ trong nhà trường; có trách nhiệm giải trình với
xã hội, người học, cơ quan quản lý; bảo đảm việc tham gia
của người học, gia đình và xã hội trong quản lý nhà trường.
Việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo
dục phổ thông công lập thực hiện theo quy định của Chính
phủ; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực
hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình theo quy định của
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Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học và quy
định khác của pháp luật có liên quan.
Trường dân lập, trường tư thục tự chủ và tự chịu trách
nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức
các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà
giáo, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực
hiện mục tiêu giáo dục.
2.2. Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác
2.2.1. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ
thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học (Điều 61)
Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú,
trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho
người học là người dân tộc thiểu số, người học thuộc gia
đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn.
Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông
dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo
viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện
học sinh được học trường phổ thông dân tộc nội trú, trường
phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học.
2.2.2. Trường chuyên, trường năng khiếu (Điều 62)
Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ
thông dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập
nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở
bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo
nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trường
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năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được thành lập
nhằm phát triển tài năng của học sinh trong các lĩnh vực này.
Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết
bị và ngân sách cho trường chuyên, trường năng khiếu do
Nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi đối với trường
năng khiếu do tổ chức, cá nhân thành lập.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, quy định chương trình giáo dục nâng
cao, quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên,
trường năng khiếu.
2.2.3. Trường, lớp dành cho người khuyết tật (Điều 63)
Nhà nước thành lập và khuyến khích tổ chức, cá nhân
thành lập trường, lớp dành cho người khuyết tật nhằm giúp
người khuyết tật được phục hồi chức năng, học văn hóa, học
nghề và hòa nhập cộng đồng.
Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết
bị và ngân sách cho trường, lớp dành cho người khuyết tật
do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi đối với trường,
lớp dành cho người khuyết tật do tổ chức, cá nhân thành lập.
2.2.4. Trường giáo dưỡng(Điều 64)
Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ giáo dục người chưa
thành niên vi phạm pháp luật để đối tượng này rèn luyện,
phát triển lành mạnh, trở thành người lương thiện, có khả
năng tái hòa nhập vào đời sống xã hội.
Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp
với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao
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động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình giáo
dục cho trường giáo dưỡng.
2.2.5. Cơ sở giáo dục khác (Điều 65)
Cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân
bao gồm: a) Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp
mầm non độc lập, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin
học, lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có
điều kiện đi học ở trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật; b)
Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm hỗ trợ phát
triển giáo dục hòa nhập, các trung tâm khác thực hiện nhiệm
vụ giáo dục thường xuyên; c) Viện Hàn lâm, viện do Thủ
tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học
và Công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (khoản 1).
Người đứng đầu cơ sở giáo dục khác quy định tại
khoản 1 Điều 65 chịu trách nhiệm về chất lượng giáo
dục, quản lý, điều hành cơ sở giáo dục theo quy định của
pháp luật.
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thẩm quyền
thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể,
đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục quy định tại điểm a và
điểm b khoản 1 Điều 65, trừ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình, quy định quy chế tổ chức và hoạt động của cơ
sở giáo dục quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 65.
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3. Nhà giáo
3.1. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo
3.1.1. Vị trí, vai trò của nhà giáo (Điều 66)
Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở
giáo dục, trừ cơ sở giáo dục quy định tại điểm c khoản 1
Điều 65 của Luật Giáo dục.
Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ
cấp, trung cấp gọi là giáo viên; nhà giáo giảng dạy từ trình
độ cao đẳng trở lên gọi là giảng viên.
Nhà giáo có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất
lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được xã
hội tôn vinh.
3.1.2. Tiêu chuẩn của nhà giáo (Điều 67)
Nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
- Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt.
- Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm.
- Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ.
- Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.
3.1.3. Giáo sư, phó giáo sư (Điều 68)
Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang
giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp
ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại
học bổ nhiệm.
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3.2. Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo
3.2.1. Nhiệm vụ của nhà giáo (Điều 69)
Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục,
thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.
Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà
trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo.
Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn
trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi
ích chính đáng của người học.
Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức,
trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương
pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.
3.2.2. Quyền của nhà giáo (Điều 70)
Được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo.
Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị,
chuyên môn, nghiệp vụ.
Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại
cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học.
Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.
Được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và các ngày
nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
3.2.3. Thỉnh giảng (Điều 71)
Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời người đủ tiêu
chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục đến giảng
dạy. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là
giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.
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Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện nhiệm
vụ quy định tại Điều 69 của Luật Giáo dục. Giáo viên, giảng
viên thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức phải bảo
đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác.
Khuyến khích việc mời nhà giáo, nhà khoa học trong
nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài
và người nước ngoài đến giảng dạy tại cơ sở giáo dục theo
chế độ thỉnh giảng.
3.3. Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo
3.3.1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo
(Điều 72)
Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy
định như sau: a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở
lên đối với giáo viên mầm non; b) có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học,
trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trường hợp môn học
chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; c) có bằng thạc sĩ
đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ
đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận
án tiến sĩ; d) trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng
dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy
định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (khoản 1).
Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ
chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 72.
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, quy định việc sử dụng nhà giáo trong
trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 72.
3.3.2. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo (Điều 73)
Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng
cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo;
nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương
và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.
Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để nhà
giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của
pháp luật.
3.3.3. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi
dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (Điều 74)
Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng
nhà giáo gồm trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư
phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.
Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ quản lý giáo dục gồm trường sư phạm, cơ sở giáo dục
đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.
Trường sư phạm do Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi
dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được ưu tiên trong
việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán bộ quản lý giáo dục, đầu
tư xây dựng cơ sở vật chất, ký túc xá và bảo đảm kinh phí
đào tạo. Trường sư phạm có trường thực hành hoặc cơ sở
thực hành.
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3.4. Chính sách đối với nhà giáo
3.4.1. Ngày Nhà giáo Việt Nam (Điều 75)
Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.
3.4.2. Tiền lương (Điều 76)
Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và
lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù
nghề theo quy định của Chính phủ.
3.4.3. Chính sách đối với nhà giáo (Điều 77)
Nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ,
bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để
nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.
Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng
khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông
dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho
người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt
khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập được hưởng chế
độ phụ cấp và chính sách ưu đãi.
Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế
độ phụ cấp và các chính sách khác đối với nhà giáo công tác
tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3.4.4. Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà
giáo ưu tú (Điều 78)
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu
giáo dục đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì được
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà
giáo ưu tú.
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3.4.5. Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư
danh dự (Điều 79)
Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà
giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
và khoa học của Việt Nam được cơ sở giáo dục đại học
phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự.
Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà
giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
và khoa học của Việt Nam, có bằng tiến sĩ, được cơ sở giáo
dục đại học phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.
4. Ngƣời học
4.1. Nhiệm vụ và quyền của người học
4.1.1. Người học (Điều 80)
Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục
trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
- Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non.
- Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp đào tạo
nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp,
trường dự bị đại học.
- Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học.
- Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ.
- Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ.
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- Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.
4.1.2. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em
tại cơ sở giáo dục mầm non (Điều 81)
Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có các quyền sau
đây: Được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo chương
trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành; được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ theo quy
định của Luật Trẻ em và quy định khác của pháp luật có liên
quan; được miễn, giảm giá vé đối với các dịch vụ vui chơi,
giải trí công cộng.
4.1.3. Nhiệm vụ của người học (Điều 82)
Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo
dục, quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục.
Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động của cơ sở
giáo dục; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn
luyện; thực hiện nội quy, điều lệ, quy chế của cơ sở giáo
dục; chấp hành quy định của pháp luật.
Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo
vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực.
Giữ gìn, bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục.
Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống
của cơ sở giáo dục.
4.1.4. Quyền của người học (Điều 83)
Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát
huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.
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Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học
tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát
minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn
luyện của mình.
Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện
chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo
dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các
chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.
Được học tập trong môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh.
Được cấp văn bằng, chứng chỉ, xác nhận sau khi tốt
nghiệp cấp học, trình độ đào tạo và hoàn thành chương trình
giáo dục theo quy định.
Được tham gia hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội
trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.
Được sử dụng cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị,
phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể
dục, thể thao của cơ sở giáo dục.
Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp
của mình kiến nghị với cơ sở giáo dục các giải pháp góp
phần xây dựng cơ sở giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích của
người học.
Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong
tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước nếu tốt nghiệp loại
giỏi và có đạo đức tốt.
Được cử người đại diện tham gia hội đồng trường theo
quy định.
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4.2. Chính sách đối với người học
4.2.1. Tín dụng giáo dục (Điều 84)
Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất,
điều kiện và thời hạn vay tiền để người học có điều kiện học
tập. Khuyến khích xã hội hóa hoạt động tín dụng giáo dục.
4.2.2. Học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ
trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt (Điều 85)
Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích
học tập cho học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường
chuyên, trường năng khiếu quy định tại Điều 62 của Luật
Giáo dục và người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại
khá trở lên ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại
học; cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học
sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú,
người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho
thương binh, người khuyết tật (khoản 1).
Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí
cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội,
người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa,
người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
(khoản 2).
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng
hoặc trợ cấp cho người học theo quy định của pháp luật
(khoản 3).
Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học
phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ
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trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ
khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc
công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn
khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối
đa bằng thời gian đào tạo. Học sinh, sinh viên sư phạm được
hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ
cấp xã hội, miễn, giảm học phí quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều 85.
4.2.3. Miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học
sinh, sinh viên (Điều 86)
Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm giá
vé khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí,
tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa
theo quy định của Chính phủ.
4.2.4. Chế độ cử tuyển (Điều 87)
Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào trung cấp, cao đẳng,
đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân
tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có
hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc
thiểu số; có chính sách tạo nguồn cử tuyển, tạo điều kiện
thuận lợi để các đối tượng này vào học trường phổ thông dân
tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nhu cầu của địa
phương đề xuất, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển; cử người đi học
theo tiêu chuẩn, chỉ tiêu được duyệt; xét tuyển và bố trí việc
làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Cơ sở giáo dục có
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trách nhiệm hỗ trợ cho người học theo chế độ cử tuyển để
bảo đảm chất lượng đầu ra.
Người học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm trở về
làm việc tại địa phương nơi cử đi học; được xét tuyển và bố
trí việc làm.
Chính phủ quy định chi tiết tiêu chuẩn và đối tượng
được hưởng chế độ cử tuyển; việc tổ chức thực hiện chế độ
cử tuyển và việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển
sau khi tốt nghiệp.
4.2.5. Khen thưởng đối với người học (Điều 88)
Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện được
cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục khen thưởng;
trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc được khen thưởng
theo quy định của pháp luật.
5. Trách nhiệm của nhà trƣờng, gia đình và xã hội
trong giáo dục
5.1. Trách nhiệm của nhà trường (Điều 89)
Nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch phổ cập
giáo dục, quy tắc ứng xử; chủ động phối hợp với gia đình và
xã hội để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo
kế hoạch của nhà trường, bảo đảm an toàn cho người dạy và
người học; thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học
sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ.
Cơ sở giáo dục khác được áp dụng các quy định có liên
quan đến nhà trường trong Chương này.
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5.2. Trách nhiệm của gia đình (Điều 90)
Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi
dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con hoặc
người được giám hộ được học tập, thực hiện phổ cập giáo
dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc, rèn luyện, tham gia các
hoạt động của nhà trường; tôn trọng nhà giáo, không được
xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo.
Các thành viên trong gia đình có trách nhiệm xây dựng
gia đình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát
triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ của con em; người lớn
tuổi có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, cùng
nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
5.3. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ
của học sinh (Điều 91)
Tiếp nhận thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của
con hoặc người được giám hộ.
Tham gia hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà
trường; tham gia hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh
trong nhà trường.
Phối hợp với nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải
quyết các vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con hoặc
người được giám hộ theo quy định.
5.4. Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non
(Điều 92)
Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non được tổ
chức trong mỗi năm học ở giáo dục phổ thông và giáo dục
mầm non, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, trẻ mầm
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non từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường
trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh, trẻ mầm
non và hoạt động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
Không tổ chức ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm
non liên trường và ở các cấp hành chính.
5.5. Trách nhiệm của xã hội (Điều 93)
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: Hỗ
trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục
và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người
học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu
khoa học; tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến
người học; tạo điều kiện để công dân trong độ tuổi quy định
thực hiện nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục,
hoàn thành giáo dục bắt buộc để người học được vui chơi,
hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; hỗ trợ các
nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng
của mình.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
của Mặt trận có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho
sự nghiệp giáo dục.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu
niên Tiền phong Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với
nhà trường giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên và nhi
đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát
triển sự nghiệp giáo dục.
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5.6. Quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục (Điều 94)
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập quỹ
khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục. Việc thành lập và hoạt
động của quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục thực hiện
theo quy định của pháp luật.
6. Đầu tƣ và tài chính trong giáo dục
6.1. Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục (Điều 95)
Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm:
- Ngân sách nhà nước.
- Nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân
trong nước và nước ngoài.
- Nguồn thu từ dịch vụ giáo dục, đào tạo, khoa học và
công nghệ; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của
cơ sở giáo dục; nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
lãi tiền gửi ngân hàng và nguồn thu hợp pháp khác theo quy
định của pháp luật.
- Kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước.
- Nguồn vốn vay.
- Nguồn tài trợ, viện trợ, tặng cho của các tổ chức, cá
nhân trong nước và nước ngoài.

6.2. Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục
(Điều 96)
Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách
giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào
tạo tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước.
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Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục được phân bổ
theo nguyên tắc công khai, dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo
dục, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng; bảo
đảm ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo
dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn.
Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp
thời để thực hiện phổ cập giáo dục và phù hợp với tiến độ
của năm học.
Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có trách
nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân sách giáo dục
được giao và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
6.3. Ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng
trường học (Điều 97)
Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân các cấp có trách nhiệm đưa việc xây dựng trường
học, công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật phục
vụ giáo dục vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất
đai cho việc xây dựng trường học và ký túc xá cho học sinh,
sinh viên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
6.4. Khuyến khích đầu tư cho giáo dục (Điều 98)
Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá
nhân đầu tư, đóng góp trí tuệ, công sức, tài sản cho giáo dục.
Các khoản đóng góp, tài trợ cho giáo dục của tổ chức,
cá nhân được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy
định của pháp luật về thuế.
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Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phục vụ
cho giáo dục; đóng góp, tài trợ, ủng hộ tiền hoặc hiện vật để
phát triển sự nghiệp giáo dục được xem xét để ghi nhận bằng
hình thức thích hợp.
6.5. Học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo
(Điều 99)
Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả
một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo.
Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí
dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định; đối với cơ
sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện
theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo
dục đại học.
Chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo gồm toàn bộ chi
phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, chi phí khấu
hao tài sản cố định phục vụ trực tiếp và gián tiếp hoạt động
giáo dục theo chương trình giáo dục.
Mức thu dịch vụ tuyển sinh mà người dự tuyển phải
nộp khi tham gia xét tuyển, thi tuyển được xác định theo lộ
trình tính đúng, tính đủ.
Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không
phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học
sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ
trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh quyết định.
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Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi
ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.
Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy
định tại khoản 4 Điều 99 (ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi
ngang ven biển, hải đảo) và học sinh trung học cơ sở được
miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.
Cơ chế thu và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ
trong hoạt động giáo dục được quy định như sau:
- Chính phủ quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối
với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông,
cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập;
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí
hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ
trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục
công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên
cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cơ chế thu và sử
dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương
quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua;
- Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được
quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ
khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Thực hiện
công khai chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu
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theo cam kết trong đề án thành lập trường, công khai cho từng
khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật.
6.6. Ưu đãi về thuế đối với sách giáo khoa và tài liệu,
thiết bị dạy học (Điều 100)
Việc xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy
học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ
em trong cơ sở giáo dục mầm non; nhập khẩu sách, báo, tài
liệu giảng dạy, học tập, thiết bị dạy học, thiết bị nghiên cứu
dùng trong cơ sở giáo dục được Nhà nước ưu đãi về thuế
theo quy định của pháp luật về thuế.

6.7. Chế độ tài chính đối với cơ sở giáo dục (Điều 101)
Cơ sở giáo dục công lập thực hiện quản lý các khoản
thu, chi tài chính, quản lý sử dụng tài sản theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý sử dụng tài sản công
và quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện chế
độ kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy
định của pháp luật.
Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt
động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ
kế toán, kiểm toán, thuế, định giá tài sản và công khai tài
chính theo quy định của pháp luật. Khoản thu của cơ sở giáo
dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được dùng để chi cho các
hoạt động của cơ sở giáo dục, thực hiện nghĩa vụ đối với
ngân sách nhà nước, thiết lập quỹ đầu tư phát triển và các
quỹ khác của cơ sở giáo dục, phần còn lại được phân chia
cho nhà đầu tư theo tỷ lệ vốn góp, trừ cơ sở giáo dục hoạt
động không vì lợi nhuận.
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Cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí của dịch
vụ giáo dục, đào tạo và mức thu phí cho từng năm học đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; cho từng năm
học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục nghề
nghiệp, giáo dục đại học.
6.8. Quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng vốn đối
với trường dân lập, trường tư thục (Điều 102)
Tài sản của trường dân lập thuộc sở hữu của pháp nhân
nhà trường. Tài sản của trường dân lập được Nhà nước bảo
hộ theo quy định của pháp luật.
Tài sản của trường tư thục thuộc sở hữu của nhà đầu tư,
hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư, được xác định bằng
biên bản góp vốn của nhà đầu tư. Việc chuyển phần tài sản
góp vốn cho trường thực hiện theo quy định của pháp luật.
Việc chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập,
trường tư thục phải bảo đảm sự ổn định và phát triển của
trường, được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
6.9. Chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, trường
tư thục (Điều 103)
Trường dân lập, trường tư thục được Nhà nước giao
hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất, hỗ trợ
ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng,
được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng; được
Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chính sách đối với
người học quy định tại Điều 85 của Luật này.
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7. Quản lý nhà nƣớc về giáo dục
7.1. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục
7.1.1 Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục (Điều 104)
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục.
Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp
luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường, chuẩn cơ sở
giáo dục, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục,
điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh; quy định hoạt động dạy
học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; quy
định về đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; khen thưởng
và kỷ luật đối với người học.
Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ làm việc của
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; danh mục khung vị trí
việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ
sở giáo dục; tiêu chuẩn người đứng đầu, cấp phó của người
đứng đầu các cơ sở giáo dục; tiêu chuẩn chức danh người
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn
về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; ban hành quy tắc ứng xử của
nhà giáo, của cơ sở giáo dục; quy định về điều kiện, tiêu
chuẩn và hình thức tuyển dụng giáo viên.
Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục;
khung trình độ quốc gia; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn,
định mức sử dụng cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị trường
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học; việc biên soạn, sử dụng sách giáo khoa, giáo trình; việc
thi, kiểm tra, tuyển sinh, liên kết đào tạo và quản lý văn
bằng, chứng chỉ; việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục
nước ngoài cấp được sử dụng tại Việt Nam.
Quy định về đánh giá chất lượng giáo dục; tổ chức,
quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất
lượng giáo dục.
Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và
hoạt động giáo dục.
Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục.
Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển
sự nghiệp giáo dục.
Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa
học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.
Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế, đầu tư của
nước ngoài về giáo dục.
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo
dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm
pháp luật trong giáo dục.
7.1.2. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục (Điều 105)
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục.
Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định chủ
trương lớn có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của
công dân trong phạm vi cả nước, chủ trương về cải cách nội
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dung chương trình của một cấp học; hằng năm, báo cáo
Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách
giáo dục; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi quyết
định việc áp dụng đại trà đối với chính sách mới trong giáo
dục đã được thí điểm thành công mà việc áp dụng đại trà sẽ
ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
trong phạm vi cả nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính
phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao
đẳng sư phạm, giáo dục thường xuyên.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách
nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo
dục nghề nghiệp, trừ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm.
Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện
quản lý nhà nước về giáo dục.
Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước
về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ, trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện các nhiệm vụ sau
đây: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của cơ
sở giáo dục trên địa bàn; bảo đảm các điều kiện về đội ngũ
nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị dạy
học của trường công lập thuộc phạm vi quản lý; phát triển
các loại hình nhà trường, thực hiện xã hội hóa giáo dục; bảo
đảm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng

74

và hiệu quả giáo dục tại địa phương; thực hiện chủ trương,
chính sách của Nhà nước và chính sách của địa phương để
bảo đảm quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình về thực hiện
nhiệm vụ và chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thuộc
phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục tại
địa phương.
7.2. Hợp tác quốc tế về giáo dục
7.2.1. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về giáo dục (Điều 106)
Nhà nước mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế về giáo
dục theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia,
bình đẳng và các bên cùng có lợi.
7.2.2. Hợp tác về giáo dục với nước ngoài (Điều 107)
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho cơ sở giáo
dục của Việt Nam hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong giảng dạy, học
tập và nghiên cứu khoa học.
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân
Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa
học và trao đổi học thuật theo hình thức tự túc hoặc bằng
kinh phí do tổ chức, cá nhân trong nước cấp hoặc do tổ chức,
cá nhân nước ngoài tài trợ.
Nhà nước dành ngân sách cử người đủ tiêu chuẩn về
phẩm chất, đạo đức và trình độ đi học tập, nghiên cứu ở
nước ngoài về những ngành, nghề và lĩnh vực then chốt để
phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước
ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi
học thuật; việc hợp tác về giáo dục với tổ chức, cá nhân
nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
7.2.3. Hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục
(Điều 108)
Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước khuyến
khích, tạo điều kiện để giảng dạy, học tập, đầu tư, tài trợ,
hợp tác, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao
công nghệ về giáo dục tại Việt Nam; được bảo hộ các
quyền, lợi ích hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và điều
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là thành viên.
Hợp tác về giáo dục với Việt Nam phải bảo đảm giáo
dục người học về nhân cách, phẩm chất và năng lực công
dân; tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện mục tiêu
giáo dục, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phù
hợp với mỗi cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo
dục quốc dân; hoạt động giáo dục phù hợp với quy định của
pháp luật Việt Nam.
Các hình thức hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo
dục tại Việt Nam bao gồm:Liên kết giáo dục, đào tạo;Thành
lập văn phòng đại diện;Thành lập phân hiệu;Thành lập cơ sở
giáo dục;Các hình thức hợp tác, đầu tư khác.
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7.2.4. Công nhận văn bằng nước ngoài (Điều 109)
Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công
nhận để sử dụng tại Việt Nam trong trường hợp sau đây: Văn
bằng do cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học ở
nước ngoài cấp cho người học sau khi hoàn thành chương
trình giáo dục bảo đảm chất lượng theo quy định của nước
cấp bằng và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của
nước đó công nhận; Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài
đang hoạt động hợp pháp tại nước khác nơi cơ sở giáo dục
đặt trụ sở chính cấp cho người học, được cơ quan có thẩm
quyền về giáo dục của 02 nước cho phép mở phân hiệu hoặc
thực hiện hợp tác, liên kết đào tạo và đáp ứng quy định; Văn
bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam cấp, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định
về hợp tác, đầu tư về giáo dục do Chính phủ ban hành, theo
phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng quy định.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ký thỏa thuận quốc tế về
tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn
bằng; quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm
quyền công nhận văn bằng; cung cấp thông tin về cơ sở giáo
dục đại học bảo đảm chất lượng được nước sở tại công nhận.
Việc công nhận văn bằng giáo dục nghề nghiệp do
nước ngoài cấp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục
nghề nghiệp.
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7.3. Kiểm định chất lượng giáo dục
7.3.1. Mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng kiểm định chất
lượng giáo dục (Điều 110)
Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục được quy định
như sau: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục; xác
nhận mức độ đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục hoặc
chương trình đào tạo trong từng giai đoạn; làm căn cứ để cơ
sở giáo dục giải trình với chủ sở hữu, cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, các bên liên quan và xã hội về thực trạng chất
lượng giáo dục; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo
dục, chương trình đào tạo, cho nhà tuyển dụng lao động
tuyển chọn nhân lực.
Việc kiểm định chất lượng giáo dục phải bảo đảm các
nguyên tắc sau đây: Độc lập, khách quan, đúng pháp luật;
trung thực, công khai, minh bạch; bình đẳng, bắt buộc,
định kỳ.
Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: Cơ
sở giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
và giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục và chương trình
đào tạo các trình độ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo
dục đại học.
7.3.2. Nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất
lượng giáo dục (Điều 111)
Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
ở từng cấp học, trình độ đào tạo; nguyên tắc hoạt động, điều
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kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định
chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất
lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất
lượng giáo dục.
Quản lý hoạt động kiểm định chương trình đào tạo và
kiểm định cơ sở giáo dục.
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực
hiện đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về kiểm
định chất lượng giáo dục.
7.3.3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Điều 112)
Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: Tổ
chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập;
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân
trong nước, nước ngoài thành lập; tổ chức kiểm định chất
lượng giáo dục nước ngoài.
Việc tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục
được quy định như sau:
- Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho
phép hoạt động, đình chỉ, giải thể tổ chức kiểm định chất
lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức
kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận
hoạt động tại Việt Nam.
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành
lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ
hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và
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quy định trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất
lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên; quyết định công nhận, thu
hồi quyết định công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo
dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; quy định việc giám
sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
- Kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục nghề
nghiệp, giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật
Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học.
8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
nghề nghiệp
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nghề
nghiệp số 74/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số
điều theo Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 21/2017/QH14.
- Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 32
như sau:
Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc
giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ
thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức
văn hóa trung học phổ thông, có bằng tốt nghiệp trung cấp
loại giỏi trở lên và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc
nghề đào tạo;
Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc
giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ
thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức
văn hóa trung học phổ thông, có bằng tốt nghiệp trung cấp
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loại khá, đã có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành
hoặc nghề đã được đào tạo và đăng ký học cùng chuyên
ngành hoặc nghề đào tạo;”.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 33 như sau:
“3. Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế
được thực hiện từ 02 đến 03 năm học tùy theo chuyên ngành
hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung
học phổ thông; từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành
hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung
cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung
học phổ thông hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương
trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu
khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.
Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức
tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng
mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo đối với
người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy
chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn
hóa trung học phổ thông.”.
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