LUẬT
SỬA ðỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ðIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6
SỐ 44/2009/QH12 NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2009
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ñã ñược
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật giáo dục số
38/2005/QH11.
ðiều 1.
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật giáo dục.
1. Khoản 2 ðiều 6 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“2. Chương trình giáo dục phải bảo ñảm tính hiện ñại, tính ổn ñịnh, tính thống nhất, tính
thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình ñộ ñào tạo; tạo ñiều kiện cho sự
phân luồng, liên thông, chuyển ñổi giữa các trình ñộ ñào tạo, ngành ñào tạo và hình thức giáo
dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; là cơ sở bảo ñảm chất lượng giáo dục toàn diện; ñáp
ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.”
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2. Khoản 1 ðiều 11 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
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“1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ
cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết ñịnh kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo ñảm các
ñiều kiện ñể thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước.”
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3. ðiều 13 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 13. ðầu tư cho giáo dục

ðầu tư cho giáo dục là ñầu tư phát triển. ðầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt ñộng
ñầu tư ñặc thù thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện và ñược ưu ñãi ñầu tư.
Nhà nước ưu tiên ñầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá
nhân nước ngoài ñầu tư cho giáo dục.
Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực ñầu tư cho giáo dục.”
4. Khoản 3 ðiều 29 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông; duyệt
và quyết ñịnh chọn sách giáo khoa ñể sử dụng chính thức, ổn ñịnh, thống nhất trong giảng
dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm cả sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằng
tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên biệt, trên cơ sở thẩm ñịnh của Hội
ñồng quốc gia thẩm ñịnh chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; quy ñịnh tiêu
chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; quy
ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt ñộng, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên
của Hội ñồng quốc gia thẩm ñịnh chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo
dục phổ thông và sách giáo khoa.”
5. Khoản 2 ðiều 35 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
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“2. Giáo trình giáo dục nghề nghiệp cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ
năng quy ñịnh trong chương trình giáo dục ñối với mỗi môn học, ngành, nghề, trình ñộ ñào
tạo của giáo dục nghề nghiệp, ñáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục nghề nghiệp.
Hiệu trưởng nhà trường, Giám ñốc trung tâm dạy nghề tổ chức biên soạn hoặc tổ chức
lựa chọn; duyệt giáo trình giáo dục nghề nghiệp ñể sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập
chính thức trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở thẩm ñịnh của Hội ñồng thẩm ñịnh
giáo trình do Hiệu trưởng nhà trường, Giám ñốc trung tâm dạy nghề thành lập ñể bảo ñảm có
ñủ giáo trình giảng dạy, học tập.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề
theo thẩm quyền quy ñịnh việc biên soạn, lựa chọn, thẩm ñịnh, duyệt và sử dụng giáo trình
giáo dục nghề nghiệp; quy ñịnh giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo
trình sử dụng chung cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.”
6. Khoản 4 ðiều 38 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“4. ðào tạo trình ñộ tiến sĩ ñược thực hiện trong bốn năm học ñối với người có bằng tốt
nghiệp ñại học, từ hai ñến ba năm học ñối với người có bằng thạc sĩ. Trong trường hợp ñặc
biệt, thời gian ñào tạo trình ñộ tiến sĩ có thể ñược kéo dài hoặc rút ngắn theo quy ñịnh của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Nghiên cứu sinh không có ñiều kiện theo học tập trung liên tục và ñược cơ sở giáo dục
cho phép vẫn phải có ñủ lượng thời gian học tập trung theo quy ñịnh tại khoản này ñể hoàn
thành chương trình ñào tạo trình ñộ tiến sĩ, trong ñó có ít nhất một năm theo học tập trung liên
tục.”

n
v
.
m
tna

e
i
V
t
Lua

7. Bổ sung khoản 5 ðiều 38 như sau:

“5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ quy ñịnh cụ thể việc ñào tạo trình ñộ kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho
người ñã tốt nghiệp ñại học ở một số ngành chuyên môn ñặc biệt.”
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8. Khoản 2 ðiều 41 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“2. Giáo trình giáo dục ñại học cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng quy
ñịnh trong chương trình giáo dục ñối với mỗi môn học, ngành học, trình ñộ ñào tạo của giáo
dục ñại học, ñáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục ñại học.
Hiệu trưởng trường cao ñẳng, trường ñại học tổ chức biên soạn hoặc tổ chức lựa chọn;
duyệt giáo trình giáo dục ñại học ñể sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong
trường trên cơ sở thẩm ñịnh của Hội ñồng thẩm ñịnh giáo trình do Hiệu trưởng thành lập ñể
bảo ñảm có ñủ giáo trình giảng dạy, học tập.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh việc biên soạn, lựa chọn, thẩm ñịnh, duyệt
và sử dụng giáo trình giáo dục ñại học; quy ñịnh giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn
và duyệt giáo trình sử dụng chung cho các trường cao ñẳng và các trường ñại học.”
9. ðiểm b khoản 1 ðiều 42 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“b) ðại học, trường ñại học, học viện (gọi chung là trường ñại học) ñào tạo trình ñộ cao
ñẳng, trình ñộ ñại học; ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ khi ñược Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo cho phép.
Viện nghiên cứu khoa học ñào tạo trình ñộ tiến sĩ, phối hợp với trường ñại học ñào tạo
trình ñộ thạc sĩ khi ñược Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo cho phép.”
10. Khoản 2 ðiều 42 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“2. Trường ñại học, viện nghiên cứu khoa học ñược phép ñào tạo trình ñộ tiến sĩ khi bảo
ñảm các ñiều kiện sau ñây:
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a) Có ñội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ñủ số lượng, có khả năng xây dựng, thực hiện
chương trình ñào tạo và tổ chức hội ñồng ñánh giá luận án;
b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo ñảm ñáp ứng yêu cầu ñào tạo trình ñộ tiến sĩ;
c) Có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học; ñã thực hiện những nhiệm vụ
nghiên cứu thuộc ñề tài khoa học trong các chương trình khoa học cấp nhà nước hoặc thực
hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có chất lượng cao ñược công bố trong nước và ngoài
nước; có kinh nghiệm trong ñào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác nghiên cứu khoa
học.”
11. Khoản 6 ðiều 43 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“6. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ quy ñịnh văn bằng công nhận trình ñộ kỹ năng thực hành, ứng dụng cho những
người ñược ñào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp ñại học ở một số ngành chuyên môn ñặc
biệt.”
12. Bổ sung ñiểm c khoản 1 ðiều 46 như sau:
“c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập.”
13. Khoản 3 ðiều 46 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“3. Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường
xuyên quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 45 của Luật này, không thực hiện chương trình giáo dục ñể
cấp văn bằng giáo dục nghề nghiệp và văn bằng giáo dục ñại học. Trung tâm học tập cộng
ñồng thực hiện các chương trình giáo dục quy ñịnh tại ñiểm a và ñiểm b khoản 1 ðiều 45 của
Luật này. Trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện các chương trình giáo dục quy ñịnh tại ñiểm
c khoản 1 ðiều 45 của Luật này về ngoại ngữ, tin học.”
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14. Khoản 2 ðiều 48 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“2. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc mọi loại hình ñều ñược thành
lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Nhà nước tạo
ñiều kiện ñể trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân.
ðiều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt
ñộng giáo dục, ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường ñược quy
ñịnh tại các ñiều 50, 50a, 50b và ðiều 51 của Luật này.”
15. ðiều 49 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 49. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực
lượng vũ trang nhân dân
1. Trường của cơ quan nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
có nhiệm vụ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trường của lực lượng vũ trang nhân dân
có nhiệm vụ ñào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân
quốc phòng; bồi dưỡng cán bộ lãnh ñạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ và kiến thức
quốc phòng, an ninh.
2. 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 theo quy ñịnh tại ðiều 36
và ðiều 42 của Luật này nếu ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt ñộng
theo quy ñịnh của Luật giáo dục và ðiều lệ nhà trường ở mỗi cấp học và trình ñộ ñào tạo,
ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt ñộng giáo dục và thực hiện chương
trình giáo dục ñể cấp văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Chính phủ quy ñịnh cụ thể về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.”
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16. ðiều 50 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 50. ðiều kiện thành lập nhà trường và ñiều kiện ñể ñược cho phép hoạt ñộng giáo
dục
1. Nhà trường ñược thành lập khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây:
a) Có ðề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy
hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) ðề án thành lập trường xác ñịnh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung
giáo dục; ñất ñai, cơ sở vật chất, thiết bị, ñịa ñiểm 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.
2. Nhà trường ñược phép hoạt ñộng giáo dục khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây:
a) Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập nhà trường;
b) Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng giáo dục;
c) ðịa ñiểm xây dựng trường bảo ñảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học,
người dạy và người lao ñộng;
d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy học tập theo quy ñịnh phù hợp với
mỗi cấp học và trình ñộ ñào tạo;
ñ) Có ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ñạt tiêu chuẩn, ñủ về số lượng, ñồng bộ về cơ
cấu bảo ñảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt ñộng giáo dục;
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e) Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy ñịnh ñể bảo ñảm duy trì và phát triển hoạt ñộng
giáo dục;
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g) Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường.
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3. Trong thời hạn quy ñịnh, nếu nhà trường có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 2
ðiều này thì ñược cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt ñộng giáo dục; hết thời hạn quy
ñịnh, nếu không ñủ ñiều kiện thì quyết ñịnh thành lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập bị
thu hồi.
4. Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh cụ thể ñiều kiện thành lập, cho phép hoạt ñộng giáo
dục ñối với trường ñại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý
nhà nước về dạy nghề theo thẩm quyền quy ñịnh cụ thể ñiều kiện thành lập, cho phép hoạt
ñộng giáo dục ñối với nhà trường ở các cấp học và trình ñộ ñào tạo khác.”
17. Bổ sung ðiều 50a và ðiều 50b như sau:
“ðiều 50a. ðình chỉ hoạt ñộng giáo dục
1. Nhà trường bị ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục trong những trường hợp sau ñây:
a) Có hành vi gian lận ñể ñược cho phép hoạt ñộng giáo dục;
b) Không bảo ñảm một trong các ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 50 của Luật này;
c) Người cho phép hoạt ñộng giáo dục không ñúng thẩm quyền;
d) Không triển khai hoạt ñộng giáo dục trong thời hạn quy ñịnh kể từ ngày ñược phép
hoạt ñộng giáo dục;
ñ) Vi phạm quy ñịnh của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức ñộ
phải ñình chỉ;
e) Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Quyết ñịnh ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục ñối với nhà trường phải xác ñịnh rõ lý do
ñình chỉ, thời hạn ñình chỉ, biện pháp bảo ñảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao
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ñộng trong trường. Quyết ñịnh ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục ñối với nhà trường phải ñược công
bố công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng.
3. Sau thời hạn ñình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn ñến việc ñình chỉ ñược khắc phục thì
người có thẩm quyền quyết ñịnh ñình chỉ ra quyết ñịnh cho phép nhà trường hoạt ñộng giáo
dục trở lại.
ðiều 50b. Giải thể nhà trường
1. Nhà trường bị giải thể trong những trường hợp sau ñây:
a) Vi phạm nghiêm trọng quy ñịnh về quản lý, tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường;
b) Hết thời hạn ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục mà không khắc phục ñược nguyên nhân dẫn
ñến việc ñình chỉ;
c) Mục tiêu và nội dung hoạt ñộng trong quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành
lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
d) Theo ñề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.
2. Quyết ñịnh giải thể nhà trường phải xác ñịnh rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo ñảm
quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao ñộng trong trường. Quyết ñịnh giải thể nhà
trường phải ñược công bố công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng.”
18. ðiều 51 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
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“ðiều 51. Thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt ñộng
giáo dục, ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường
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1. Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường
tư thục ñược quy ñịnh như sau:

.
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w
w

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh ñối với trường mầm non, trường
mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú;
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh ñối với trường trung học phổ thông,
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh;
c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết ñịnh ñối với trường trung cấp trực
thuộc;
d) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh ñối với trường cao ñẳng, trường dự bị
ñại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết ñịnh ñối với trường cao
ñẳng nghề;
ñ) Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh ñối với trường ñại học.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo cho phép hoạt ñộng giáo dục ñối với cơ sở giáo
dục ñại học.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề
quy ñịnh thẩm quyền cho phép hoạt ñộng giáo dục ñối với nhà trường ở các cấp học và trình
ñộ ñào tạo khác.
3. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường thì có thẩm
quyền thu hồi quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập, quyết ñịnh sáp nhập, chia, tách,
giải thể nhà trường. Người có thẩm quyền cho phép hoạt ñộng giáo dục thì có thẩm quyền
quyết ñịnh ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục.
4. Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh cụ thể thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép
hoạt ñộng giáo dục, ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường ñại học.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo
thẩm quyền quy ñịnh cụ thể thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt ñộng giáo
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dục, ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường ở các cấp học và
trình ñộ ñào tạo khác.”
19. Khoản 1 ðiều 58 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“1. Công bố công khai mục tiêu, chương trình giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả
ñánh giá chất lượng giáo dục và hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nhà trường.
Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt ñộng giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình
giáo dục; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền”.
20. ðiểm b khoản 1 ðiều 69 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“b) Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo
dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng ñồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học.”
21. ðiểm c khoản 1 ðiều 69 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“c) Viện nghiên cứu khoa học ñược ñào tạo trình ñộ tiến sĩ, phối hợp với trường ñại học
ñào tạo trình ñộ thạc sĩ.”
22. Khoản 2 ðiều 69 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“2. Viện nghiên cứu khoa học, khi ñược Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo cho phép
phối hợp với trường ñại học ñào tạo trình ñộ thạc sĩ có trách nhiệm ký hợp ñồng với trường
ñại học ñể tổ chức ñào tạo.”
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23. Khoản 3 ðiều 70 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:

“3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề
nghiệp trình ñộ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp gọi là giáo viên. Nhà
giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục ñại học, trường cao ñẳng nghề gọi là giảng viên.”
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24. ðiều 74 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 74. Thỉnh giảng

1. Thỉnh giảng là việc một cơ sở giáo dục mời người có ñủ tiêu chuẩn quy ñịnh tại
khoản 2 ðiều 70 của Luật này ñến giảng dạy. Người ñược cơ sở giáo dục mời giảng dạy ñược
gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.
2. Giáo viên thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ quy ñịnh
tại ðiều 72 của Luật này. Giáo viên thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng là cán bộ, công chức
phải bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.
3. Khuyến khích việc mời nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người
Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài và người nước ngoài ñến giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
theo chế ñộ thỉnh giảng.”
25. ðiều 78 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 78. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục
1. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo bao gồm trường sư
phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục ñược phép ñào tạo, bồi dưỡng nhà
giáo.
2. Trường sư phạm do Nhà nước thành lập ñể ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục. Trường sư phạm ñược ưu tiên trong việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán bộ
quản lý, ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ký túc xá và bảo ñảm kinh phí ñào tạo. Trường sư
phạm có trường thực hành hoặc cơ sở thực hành.
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3. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục bao
gồm cơ sở giáo dục ñại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục ñược phép ñào tạo, bồi
dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo cho phép cơ sở giáo dục ñược ñào tạo, bồi dưỡng
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.”
26. ðiều 81 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 81. Tiền lương
Nhà giáo ñược hưởng tiền lương, phụ cấp ưu ñãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các
phụ cấp khác theo quy ñịnh của Chính phủ.”
27. Khoản 4 ðiều 100 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện
quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ, trong ñó có việc quy hoạch mạng
lưới cơ sở giáo dục; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên
ñịa bàn; có trách nhiệm bảo ñảm các ñiều kiện về ñội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất,
thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý; phát triển các loại hình
trường, thực hiện xã hội hoá giáo dục; bảo ñảm ñáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao
chất lượng và hiệu quả giáo dục tại ñịa phương.”
28. Khoản 2 ðiều 101 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
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“2. Học phí, lệ phí tuyển sinh; các khoản thu từ hoạt ñộng tư vấn, chuyển giao công
nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở giáo dục; ñầu tư của các tổ chức, cá nhân
trong nước và nước ngoài ñể phát triển giáo dục; các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân
trong nước và nước ngoài theo quy ñịnh của pháp luật.
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Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ ñể phát triển sự nghiệp giáo
dục. Không ñược lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục ñể ép buộc ñóng góp tiền hoặc
hiện vật.”
29. Bổ sung khoản 4 ðiều 108 như sau:
“4. Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh cụ thể việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng
dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao ñổi học thuật; việc hợp tác về giáo dục với tổ chức,
cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài.”
30. ðiều 109 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 109. Khuyến khích hợp tác về giáo dục với Việt Nam
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam ñịnh cư ở nước
ngoài ñược Nhà nước Việt Nam khuyến khích, tạo ñiều kiện ñể giảng dạy, học tập, ñầu tư, tài
trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ về giáo dục ở Việt Nam; ñược bảo
hộ các quyền, lợi ích hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và ñiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Hợp tác về giáo dục với Việt Nam phải bảo ñảm giáo dục người học về nhân cách,
phẩm chất và năng lực công dân; tôn trọng bản sắc văn hoá dân tộc; thực hiện mục tiêu giáo
dục, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với mỗi cấp học, trình ñộ ñào tạo
trong hệ thống giáo dục quốc dân; hoạt ñộng giáo dục phù hợp với quy ñịnh của pháp luật
Việt Nam.
3. Các hình thức hợp tác, ñầu tư của nước ngoài về giáo dục tại Việt Nam bao gồm:
a) Thành lập cơ sở giáo dục;
b) Liên kết ñào tạo;
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c) Thành lập văn phòng ñại diện;
d) Các hình thức hợp tác khác.
4. Chính phủ quy ñịnh cụ thể về hợp tác, ñầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo
dục.”
31. Bổ sung Mục 3a Chương VII như sau:
“Mục 3a
KIỂM ðỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
ðiều 110a. Nội dung quản lý nhà nước về kiểm ñịnh chất lượng giáo dục
1. Ban hành quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu
kỳ kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ở từng cấp học và trình ñộ ñào tạo; nguyên tắc hoạt ñộng,
ñiều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt ñộng kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; cấp
phép hoạt ñộng kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục.
2. Quản lý hoạt ñộng kiểm ñịnh chương trình giáo dục và kiểm ñịnh cơ sở giáo dục.
3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện ñánh giá, kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục.
4. Kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện các quy ñịnh về kiểm ñịnh chất lượng giáo dục.
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ðiều 110b. Nguyên tắc kiểm ñịnh chất lượng giáo dục
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Việc kiểm ñịnh chất lượng giáo dục phải bảo ñảm các nguyên tắc sau ñây:
1. ðộc lập, khách quan, ñúng pháp luật.
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2. Trung thực, công khai, minh bạch.

ðiều 110c. Tổ chức kiểm ñịnh chất lượng giáo dục
1. Tổ chức kiểm ñịnh chất lượng giáo dục bao gồm:
a) Tổ chức kiểm ñịnh chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập;
b) Tổ chức kiểm ñịnh chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập tổ
chức kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; quy ñịnh ñiều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ,
quyền hạn của tổ chức kiểm ñịnh chất lượng giáo dục.”
ðiều 2.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.
Luật này ñã ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp
thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

