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QUỐC HỘI

CỘ N G H Ò A X Ã H Ộ I CH Ủ N G H Ĩ A V I Ệ T N A M
ð ộc l ập - T ự do - H ạnh phúc

Số: 38/2 005/QH11

Hà Nội , n gày 1 4 th án g 6 n ăm 2 0 0 5

LUẬT
G I Á O DỤ C C Ủ A Q U Ố C H Ộ I N Ư Ớ C C Ộ N G H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H ĨA V IỆ T N A M S Ố
38/2 005/QH11 NG À Y 14 THÁNG 6 NĂ M 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ñã ñược sửa ñổi, bổ
sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ
họp thứ 10;
Luật này quy ñịnh về giáo dục.

C HƯ Ơ N G I
N HỮN G Q UY ðỊN H CHUN G

ð i ều 1.

Phạm vi ñiều chỉnh

Luật giáo dục quy ñịnh về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ
thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực
lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt ñộng giáo dục.

ð i ều 2.

Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục là ñào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có ñạo ñức, tri thức, sức
khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, ñáp ứng yêu cầu của
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ð i ều 3.

Tính chất, nguyên lý giáo dục

1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học,
hiện ñại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
2. Hoạt ñộng giáo dục phải ñược thực hiện theo nguyên lý học ñi ñôi với hành, giáo dục kết hợp
với lao ñộng sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia
ñình và giáo dục xã hội.

ð i ều 4.

Hệ thống giáo dục quốc dân

1. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
2. Các cấp học và trình ñộ ñào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;
b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
c) Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;
d) Giáo dục ñại học và sau ñại học (sau ñây gọi chung là giáo dục ñại học) ñào tạo trình ñộ cao
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d) Giáo dục ñại học và sau ñại học (sau ñây gọi chung là giáo dục ñại học) ñào tạo trình ñộ cao
ñẳng, trình ñộ ñại học, trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ.

ð i ều 5.

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục

1. Nội dung giáo dục phải bảo ñảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện ñại và có hệ thống; coi
trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt ñẹp, bản sắc
văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý
lứa tuổi của người học.
2. Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ ñộng, tư duy sáng tạo của
người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và
ý chí vươn lên.

ð i ều 6.

Chương trình giáo dục

1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy ñịnh chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm
vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt ñộng giáo dục, cách
thức ñánh giá kết quả giáo dục ñối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình ñộ ñào tạo.
2. Chương trình giáo dục phải bảo ñảm tính hiện ñại, tính ổn ñịnh, tính thống nhất; kế thừa giữa
các cấp học, các trình ñộ ñào tạo và 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.
3. Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy ñịnh trong chương trình giáo dục phải ñược cụ
thể hóa thành sách giáo khoa ở giáo dục phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy ở giáo dục
nghề nghiệp, giáo dục ñại học, giáo dục thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu
giảng dạy phải ñáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.
4. Chương trình giáo dục ñược tổ chức thực hiện theo năm học ñối với giáo dục mầm non và giáo
dục phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích luỹ tín chỉ ñối với giáo dục nghề nghiệp,
giáo dục ñại học.
Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ mà người học tích luỹ ñược khi theo học một chương trình
giáo dục ñược công nhận ñể xem xét về giá trị chuyển ñổi cho môn học hoặc tín chỉ tương ứng
trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyển ngành nghề ñào tạo, chuyển hình thức
học tập hoặc học lên ở cấp học, trình ñộ ñào tạo cao hơn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức
tích luỹ tín chỉ, việc công nhận ñể xem xét về giá trị chuyển ñổi kết quả học tập môn học hoặc
tín chỉ.

ð i ều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ
viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ
1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Căn cứ vào
mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh việc
dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.
2. Nhà nước tạo ñiều kiện ñể người dân tộc thiểu số ñược học tiếng nói, chữ viết của dân tộc
mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu
số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và
học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số ñược thực hiện theo quy ñịnh của Chính phủ.
3. Ngoại ngữ quy ñịnh trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ ñược sử dụng phổ biến trong giao
dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác cần bảo ñảm ñể
người học ñược học liên tục và có hiệu quả.

ð i ều 8.

Văn bằng, chứng chỉ

1. Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân ñược cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học
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1. Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân ñược cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học
hoặc trình ñộ ñào tạo theo quy ñịnh 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 ñẳng, bằng tốt nghiệp ñại
học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ.
2. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ñược cấp cho người học ñể xác nhận kết quả học
tập sau khi ñược ñào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình ñộ học vấn, nghề nghiệp.

ð i ều 9.

Phát triển giáo dục

Phát triển giáo dục là quốc sách hàng ñầu nhằm nâng cao dân trí, ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài.
Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ,
củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện ñại hóa, xã hội hóa; bảo ñảm cân ñối về
cơ cấu trình ñộ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo ñảm chất
lượng và hiệu quả; kết hợp giữa ñào tạo và sử dụng.

ð i ều 10.

Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia ñình, ñịa vị
xã hội, hoàn cảnh kinh tế ñều bình ñẳng về cơ hội học tập.
Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo ñiều kiện ñể ai cũng ñược học hành.
Nhà nước và cộng ñồng giúp ñỡ ñể người nghèo ñược học tập, tạo ñiều kiện ñể những người có
năng khiếu phát triển tài năng.
Nhà nước ưu tiên, tạo ñiều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia ñình ở vùng có ñiều
kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn, ñối tượng ñược hưởng chính sách ưu ñãi, người tàn tật,
khuyết tật và ñối tượng ñược hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập
của mình.

ð i ều 11.

Phổ cập giáo dục

1. Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. 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.
2. Mọi công dân trong ñộ tuổi quy ñịnh có nghĩa vụ học tập ñể ñạt trình ñộ giáo dục phổ cập.
3. Gia ñình có trách nhiệm tạo ñiều kiện cho các thành viên của gia ñình trong ñộ tuổi quy ñịnh
ñược học tập ñể ñạt trình ñộ giáo dục phổ cập.

ð i ều 12.

Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.
Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện ña dạng hóa các loại
hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy ñộng và tạo ñiều kiện ñể tổ chức, cá
nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.
Mọi tổ chức, gia ñình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà
trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.

ð i ều 13.

ðầu tư cho giáo dục

ðầu tư cho giáo dục là ñầu tư phát triển.
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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.

ð i ều 14.

Quản lý nhà nước về giáo dục

Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung,
kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung
quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

ð i ều 15.

Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo

Nhà giáo giữ vai trò quyết ñịnh trong việc bảo ñảm chất lượng giáo dục.
Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.
Nhà nước tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, ñãi ngộ, bảo ñảm các ñiều
kiện cần thiết về vật chất và tinh thần ñể nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình;
giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học.

ð i ều 16.

Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục

Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, ñiều hành các hoạt
ñộng giáo dục.
Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất ñạo ñức,
trình ñộ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.
Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm
phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo ñảm phát triển sự nghiệp giáo
dục.

ð i ều 17.

Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục

Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác ñịnh mức ñộ thực hiện mục tiêu,
chương trình, nội dung giáo dục ñối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác.
Việc kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñược thực hiện ñịnh kỳ trong phạm vi cả nước và ñối với từng
cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñược công bố công khai ñể xã hội biết và
giám sát.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm chỉ ñạo thực hiện kiểm ñịnh chất lượng giáo
dục.

ð i ều 18.

Nghiên cứu khoa học

1. Nhà nước tạo ñiều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng,
phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp ñào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ của
ñịa phương hoặc của cả nước.
2. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ trong việc ñào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội.
3. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến khoa học giáo
dục. Các chủ trương, chính sách về giáo dục phải ñược xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu
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dục. Các chủ trương, chính sách về giáo dục phải ñược xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu
khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

ð i ều 19.

Không truyền bá tôn giáo trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác

Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác
của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

ð i ều 20.

Cấm lợi dụng các hoạt ñộng giáo dục

Cấm lợi dụng các hoạt ñộng giáo dục ñể xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối ñoàn kết toàn dân
tộc, kích ñộng bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền
bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.
Cấm lợi dụng các hoạt ñộng giáo dục vì mục ñích vụ lợi.

CHƯƠ NG II
HỆ THỐN G GIÁO DỤC QUỐC DÂN
MỤC 1
GIÁO DỤC MẦ M NON

ð i ều 21.

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi ñến
sáu tuổi.

ð i ều 22.

Mục tiêu của giáo dục mầm non

Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ,
hình thành những yếu tố ñầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.

ð i ều 23.

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non

1. Nội dung giáo dục mầm non phải bảo ñảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em,
hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân ñối, khoẻ
mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo và
người trên; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích cái ñẹp;
ham hiểu biết, thích ñi học.
2. Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu là thông qua việc tổ chức các hoạt ñộng vui chơi ñể
giúp trẻ em phát triển toàn diện; chú trọng việc nêu gương, ñộng viên, khích lệ.

ð i ều 24.

Chương trình giáo dục mầm non

1. Chương trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non; cụ thể hóa các yêu cầu
về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng ñộ tuổi; quy ñịnh việc tổ chức các hoạt ñộng
nhằm tạo ñiều kiện ñể trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; hướng dẫn cách
thức ñánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non trên cơ sở thẩm
ñịnh của Hội ñồng quốc gia thẩm ñịnh chương trình giáo dục mầm non.

ð i ều 25.

Cơ sở giáo dục mầm non

Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:
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1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi ñến ba tuổi;
2. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi ñến sáu tuổi;
3. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi
ñến sáu tuổi.
MỤC 2
GIÁ O DỤC PHỔ THÔNG

ð i ều 26.

Giáo dục phổ thông

1. Giáo dục phổ thông bao gồm:
a) Giáo dục tiểu học ñược thực hiện trong năm năm học, từ lớp một ñến lớp năm. Tuổi của học
sinh vào học lớp một là sáu tuổi;
b) Giáo dục trung học cơ sở ñược thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu ñến lớp chín. Học sinh
vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi;
c) Giáo dục trung học phổ thông ñược thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười ñến lớp mười hai.
Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có tuổi là mười lăm tuổi.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh những trường hợp có thể học trước tuổi ñối với học
sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ở tuổi cao hơn tuổi quy ñịnh ñối với học sinh ở những vùng có
ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết
tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh
trong diện hộ ñói nghèo theo quy ñịnh của Nhà nước, học sinh ở nước ngoài về nước; những
trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu
số trước khi vào học lớp một.

ð i ều 27.

Mục tiêu của giáo dục phổ thông

1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về ñạo ñức, trí tuệ, thể
chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng ñộng và sáng tạo,
hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm
công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc ñi vào cuộc sống lao ñộng, tham gia xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban ñầu cho sự phát triển ñúng
ñắn và lâu dài về ñạo ñức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản ñể học sinh tiếp tục
học trung học cơ sở.
3. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo
dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình ñộ cơ sở và những hiểu biết ban ñầu về kỹ thuật và
hướng nghiệp ñể tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc ñi vào cuộc sống lao
ñộng.
4. Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của
giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về
kỹ thuật và hướng nghiệp, có ñiều kiện phát huy năng lực cá nhân ñể lựa chọn hướng phát triển,
tiếp tục học ñại học, cao ñẳng, trung cấp, học nghề hoặc ñi vào cuộc sống lao ñộng.

ð i ều 28.

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông

1. Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo ñảm 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, ñáp ứng
mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.
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Giáo dục tiểu học phải bảo ñảm cho học sinh có hiểu biết ñơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội
và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, ñọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân
thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban ñầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật.
Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung ñã học ở tiểu học, bảo ñảm cho
học sinh có những 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 những hiểu biết cần
thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp.
Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung ñã học ở trung học cơ sở,
hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; ngoài nội dung chủ yếu nhằm bảo ñảm chuẩn kiến
thức phổ thông, cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho mọi học sinh còn có nội dung nâng cao ở
một số môn học ñể phát triển năng lực, ñáp ứng nguyện vọng của học sinh.
2. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ ñộng, sáng tạo của
học sinh; phù hợp với ñặc ñiểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả
năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác ñộng ñến
tình cảm, ñem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

ð i ều 29.

Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa

1. Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; quy ñịnh chuẩn kiến
thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ
chức hoạt ñộng giáo dục, cách thức ñánh giá kết quả giáo dục ñối với các môn học ở mỗi lớp và
mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.
2. Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy ñịnh trong
chương trình giáo dục của các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông, ñáp ứng yêu cầu về
phương pháp giáo dục phổ thông.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông, duyệt 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, trên cơ sở thẩm ñịnh của Hội ñồng quốc gia thẩm ñịnh chương trình giáo dục phổ
thông và sách giáo khoa.

ð i ều 30.

Cơ sở giáo dục phổ thông

Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:
1. Trường tiểu học;
2. Trường trung học cơ sở;
3. Trường trung học phổ thông;
4. Trường phổ thông có nhiều cấp học;
5. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

ð i ều 31.

Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học
cơ sở, trung học phổ thông
1. Học sinh học hết chương trình tiểu học có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo thì ñược Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành
chương trình tiểu học.
2. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào tạo thì ñược Trưởng phòng giáo dục và ñào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh (sau ñây gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

3. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Bộ
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3. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thì ñược dự thi và nếu ñạt yêu cầu thì ñược Giám ñốc sở giáo dục
và ñào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau ñây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt
nghiệp trung học phổ thông.

MỤC 3
G I Á O D Ụ C N G H Ề N G HI Ệ P

ð i ều 32.

Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp bao gồm:
1. Trung cấp chuyên nghiệp ñược thực hiện từ ba ñến bốn năm học ñối với người có bằng tốt
nghiệp trung học cơ sở, từ một ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ
thông;
2. Dạy nghề ñược thực hiện dưới một năm ñối với ñào tạo nghề trình ñộ sơ cấp, từ một ñến ba
năm ñối với ñào tạo nghề trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao ñẳng.

ð i ều 33.

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là ñào tạo người lao ñộng có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
ở các trình ñộ khác nhau, có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công
nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo ñiều kiện cho người lao ñộng có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc
làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, ñáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
Trung cấp chuyên nghiệp nhằm ñào tạo người lao ñộng có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản
của một nghề, có khả năng làm việc ñộc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công
việc.
Dạy nghề nhằm ñào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực
hành nghề tương xứng với trình ñộ ñào tạo.

ð i ều 34.

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp

1. Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung ñào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp, coi
trọng giáo dục ñạo ñức, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu ñào tạo của từng
nghề, nâng cao trình ñộ học vấn theo yêu cầu ñào tạo.
2. Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp rèn luyện kỹ năng thực hành với giảng dạy lý
thuyết ñể giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của
từng công việc.

ð i ều 35.

Chương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp

1. Chương trình giáo dục nghề nghiệp thể hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp; quy ñịnh chuẩn
kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục nghề nghiệp, phương pháp và hình
thức ñào tạo, cách thức ñánh giá kết quả ñào tạo ñối với mỗi môn học, ngành, nghề, trình ñộ ñào
tạo của giáo dục nghề nghiệp; bảo ñảm yêu cầu liên thông với các chương trình giáo dục khác.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên
quan, trên cơ sở thẩm ñịnh của hội ñồng thẩm ñịnh ngành về chương trình trung cấp chuyên
nghiệp, quy ñịnh chương trình khung về ñào tạo trung cấp chuyên nghiệp bao gồm cơ cấu nội
dung, số môn học, thời lượng các môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, thực tập
ñối với từng ngành, nghề ñào tạo. Căn cứ vào chương trình khung, trường trung cấp chuyên
nghiệp xác ñịnh chương trình ñào tạo của trường mình.
Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
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Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ có liên quan, trên cơ sở thẩm ñịnh của hội ñồng thẩm ñịnh ngành về chương trình dạy
nghề, quy ñịnh chương trình khung cho từng trình ñộ nghề ñược ñào tạo bao gồm cơ cấu nội
dung, số lượng, thời lượng các môn học và các kỹ năng nghề, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và
thực hành, bảo ñảm mục tiêu cho từng ngành, nghề ñào tạo. Căn cứ vào chương trình khung, cơ
sở dạy nghề xác ñịnh chương trình dạy nghề của cơ sở mình.
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.
Giáo trình giáo dục nghề nghiệp do Hiệu trưởng nhà trường, Giám ñốc trung tâm dạy nghề tổ
chức biên soạn và duyệt 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, Giám
ñốc trung tâm dạy nghề thành lập.

ð i ều 36.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:
a) Trường trung cấp chuyên nghiệp;
b) Trường cao ñẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề (sau ñây gọi
chung là cơ sở dạy nghề).
2. Cơ sở dạy nghề có thể ñược tổ chức ñộc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,
cơ sở giáo dục khác.

ð i ều 37.

Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp

1. Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình ñộ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng nâng cao
trình ñộ nghề, có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy
nghề thì ñược dự kiểm tra và nếu ñạt yêu cầu thì ñược Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
cấp chứng chỉ nghề.
2. Học sinh học hết chương trình trung cấp chuyên nghiệp, có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thì ñược dự thi và nếu ñạt yêu cầu thì ñược Hiệu trưởng nhà
trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.
3. Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình ñộ trung cấp, có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của
Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề thì ñược dự thi và nếu ñạt yêu cầu thì ñược
Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề. Sinh viên học hết chương trình dạy
nghề trình ñộ cao ñẳng, có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
về dạy nghề thì ñược dự thi và nếu ñạt yêu cầu thì ñược Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt
nghiệp cao ñẳng nghề.
MỤC 4
GIÁ O D ỤC ð Ạ I H ỌC

ð i ều 38.

Giáo dục ñại học

Giáo dục ñại học bao gồm:
1. ðào tạo trình ñộ cao ñẳng ñược thực hiện từ hai ñến ba năm học tùy theo ngành nghề ñào tạo
ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một
năm rưỡi ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành;
2. ðào tạo trình ñộ ñại học ñược thực hiện từ bốn ñến sáu năm học tùy theo ngành nghề ñào tạo
ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm
rưỡi ñến bốn năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một
năm rưỡi ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp cao ñẳng cùng chuyên ngành;
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năm rưỡi ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp cao ñẳng cùng chuyên ngành;
3. ðào tạo trình ñộ thạc sĩ ñược thực hiện từ một ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt
nghiệp ñại học;
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 theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh cụ thể việc ñào tạo trình ñộ tương ñương với trình ñộ thạc sĩ, trình
ñộ tiến sĩ ở một số ngành chuyên môn ñặc biệt.

ð i ều 39.

Mục tiêu của giáo dục ñại học

1. Mục tiêu của giáo dục ñại học là ñào tạo người học có phẩm chất chính trị, ñạo ñức, có ý thức
phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình ñộ ñào
tạo, có sức khoẻ, ñáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. ðào tạo trình ñộ cao ñẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ
bản ñể giải quyết những vấn ñề thông thường thuộc chuyên ngành ñược ñào tạo.
3. ðào tạo trình ñộ ñại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực
hành thành thạo, có khả năng làm việc ñộc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn ñề thuộc
chuyên ngành ñược ñào tạo.
4. ðào tạo trình ñộ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình ñộ cao về thực hành, có
khả năng làm việc ñộc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn ñề thuộc
chuyên ngành ñược ñào tạo.
5. ðào tạo trình ñộ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình ñộ cao về lý thuyết và thực hành, có
năng lực nghiên cứu ñộc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn ñề mới về khoa học,
công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt ñộng chuyên môn.

ð i ều 40.

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục ñại học

1. Nội dung giáo dục ñại học phải có tính hiện ñại và phát triển, bảo ñảm cơ cấu hợp lý giữa kiến
thức khoa học cơ bản, ngoại ngữ và công nghệ thông tin với kiến thức chuyên môn và các bộ
môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt ñẹp, bản
sắc văn hóa dân tộc; tương ứng với trình ñộ chung của khu vực và thế giới.
ðào tạo trình ñộ cao ñẳng phải bảo ñảm cho sinh viên có những kiến thức khoa học cơ bản và
kiến thức chuyên môn cần thiết, chú trọng rèn luyện kỹ năng cơ bản và năng lực thực hiện công
tác chuyên môn.
ðào tạo trình ñộ ñại học phải bảo ñảm cho sinh viên có những kiến thức khoa học cơ bản và kiến
thức chuyên môn tương ñối hoàn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học; có năng lực vận
dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn.
ðào tạo trình ñộ thạc sĩ phải bảo ñảm cho học viên ñược bổ sung và nâng cao những kiến thức ñã
học ở trình ñộ ñại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có ñủ năng lực thực hiện công tác
chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của mình.
ðào tạo trình ñộ tiến sĩ phải bảo ñảm cho nghiên cứu sinh hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ
bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên môn; có ñủ năng lực tiến hành ñộc lập công tác nghiên
cứu khoa học và sáng tạo trong công tác chuyên môn.
2. Phương pháp ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, trình ñộ ñại học phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức
tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ
năng thực hành, tạo ñiều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng.
Phương pháp ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñược thực hiện bằng cách phối hợp các hình thức học tập
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Phương pháp ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñược thực hiện bằng cách phối hợp các hình thức học tập
trên lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng việc phát huy năng lực thực hành, năng lực phát
hiện, giải quyết những vấn ñề chuyên môn.
Phương pháp ñào tạo trình ñộ tiến sĩ ñược thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự nghiên cứu dưới sự
hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát
triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn ñề chuyên môn.

ð i ều 41.

Chương trình, giáo trình giáo dục ñại học

1. Chương trình giáo dục ñại học thể hiện mục tiêu giáo dục ñại học; quy ñịnh chuẩn kiến thức,
kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục ñại học, phương pháp và hình thức ñào tạo, cách
thức ñánh giá kết quả ñào tạo ñối với mỗi môn học, ngành học, trình ñộ ñào tạo của giáo dục ñại
học; bảo ñảm yêu cầu liên thông với các chương trình giáo dục khác.
Trên cơ sở thẩm ñịnh của Hội ñồng quốc gia thẩm ñịnh ngành về chương trình giáo dục ñại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh chương trình khung cho từng ngành ñào tạo ñối với
trình ñộ cao ñẳng, trình ñộ ñại học bao gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời gian ñào tạo, tỷ lệ
phân bổ thời gian ñào tạo giữa các môn học, giữa lý thuyết với thực hành, thực tập. Căn cứ vào
chương trình khung, trường cao ñẳng, trường ñại học xác ñịnh chương trình giáo dục của trường
mình.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh về khối lượng kiến thức, kết cấu chương trình, luận
văn, luận án ñối với ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ.
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.
Hiệu trưởng trường cao ñẳng, trường ñại học có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt giáo
trình các môn học ñể sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm ñịnh của Hội ñồng thẩm
ñịnh giáo trình do Hiệu trưởng thành lập; bảo ñảm có ñủ giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử
dụng chung cho các trường cao ñẳng, trường ñại học.

ð i ều 42.

Cơ sở giáo dục ñại học

1. Cơ sở giáo dục ñại học bao gồm:
a) Trường cao ñẳng ñào tạo trình ñộ cao ñẳng;
b) 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 Thủ tướng Chính phủ giao.
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 Thủ tướng Chính phủ giao.
2. Cơ sở giáo dục ñại học ñược giao nhiệm vụ ñào tạo trình ñộ tiến sĩ khi bảo ñảm các ñiều kiện
sau ñây:
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; có kinh nghiệm trong ñào
tạo, bồi dưỡng những người làm công tác nghiên cứu khoa học.
3. Mô hình tổ chức cụ thể của các loại trường ñại học do Chính phủ quy ñịnh.

ð i ều 43.

Văn bằng giáo dục ñại học
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Văn bằng giáo dục ñại học

1. Sinh viên học hết chương trình cao ñẳng, có ñủ ñiều kiện thì ñược dự thi và nếu ñạt yêu cầu
theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thì ñược Hiệu trưởng trường cao ñẳng hoặc
trường ñại học cấp bằng tốt nghiệp cao ñẳng.
2. Sinh viên học hết chương trình ñại học, có ñủ ñiều kiện thì ñược dự thi hoặc bảo vệ ñồ án,
khóa luận tốt nghiệp và nếu ñạt yêu cầu theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thì
ñược Hiệu trưởng trường ñại học cấp bằng tốt nghiệp ñại học.
Bằng tốt nghiệp ñại học của ngành kỹ thuật ñược gọi là bằng kỹ sư; của ngành kiến trúc là bằng
kiến trúc sư; của ngành y, dược là bằng bác sĩ, bằng dược sĩ, bằng cử nhân; của các ngành khoa
học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế là bằng cử nhân; ñối với các ngành còn lại là bằng tốt nghiệp
ñại học.
3. Học viên hoàn thành chương trình ñào tạo thạc sĩ, có ñủ ñiều kiện thì ñược bảo vệ luận văn và
nếu ñạt yêu cầu theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thì ñược Hiệu trưởng
trường ñại học cấp bằng thạc sĩ.
4. Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình ñào tạo tiến sĩ, có ñủ ñiều kiện thì ñược bảo vệ luận
án và nếu ñạt yêu cầu theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thì ñược Hiệu trưởng
trường ñại học, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cấp bằng tiến sĩ.
5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ
sở giáo dục ñại học trong nước quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 42 của Luật này khi liên kết ñào tạo với
cơ sở giáo dục ñại học nước ngoài.
6. Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh văn bằng tốt nghiệp tương ñương trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến
sĩ của một số ngành chuyên môn ñặc biệt.
MỤC 5
GIÁ O D ỤC T H ƯỜNG XUY Ê N

ð i ều 44.

Giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt ñời nhằm hoàn
thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình ñộ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ ñể cải
thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với ñời sống xã hội.
Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây
dựng xã hội học tập.

ð i ều 45.

Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên

1. Nội dung giáo dục thường xuyên ñược thể hiện trong các chương trình sau ñây:
a) Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;
b) Chương trình giáo dục ñáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển
giao công nghệ;
c) Chương trình ñào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình ñộ về chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Chương trình giáo dục ñể lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên ñể lấy văn bằng của hệ thống
giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Vừa làm vừa học;
b) Học từ xa;
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b) Học từ xa;
c) Tự học có hướng dẫn.
3. Nội dung giáo dục của các chương trình quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 1 ðiều này phải
bảo ñảm tính thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng lao ñộng, sản xuất, công tác và chất
lượng cuộc sống.
Nội dung giáo dục của chương trình giáo dục quy ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều này phải bảo ñảm
các yêu cầu về nội dung của chương trình giáo dục cùng cấp học, trình ñộ ñào tạo quy ñịnh tại
các ñiều 29, 35 và 41 của Luật này.
4. Phương pháp giáo dục thường xuyên phải phát huy vai trò chủ ñộng, khai thác kinh nghiệm
của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng phương tiện hiện ñại và công
nghệ thông tin ñể nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.
5. 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 về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục thường
xuyên.

ð i ều 46.

Cơ sở giáo dục thường xuyên

1. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:
a) Trung tâm giáo dục thường xuyên ñược tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện;
b) Trung tâm học tập cộng ñồng ñược tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cấp
xã).
2. Chương trình giáo dục thường xuyên còn ñược thực hiện tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ
sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ñại học và thông qua các phương tiện truyền thông ñại
chúng.
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 các chương trình giáo dục ñể lấy bằng tốt
nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao ñẳng, bằng tốt nghiệp 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.
4. Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ñại học khi thực hiện các
chương trình giáo dục thường xuyên phải bảo ñảm nhiệm vụ ñào tạo của mình, chỉ thực hiện
chương trình giáo dục quy ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều 45 của Luật này khi ñược cơ quan quản
lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép. Cơ sở giáo dục ñại học khi thực hiện chương
trình giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp cao ñẳng, bằng tốt nghiệp ñại học chỉ ñược liên
kết với cơ sở giáo dục tại ñịa phương là trường ñại học, trường cao ñẳng, trường trung cấp, trung
tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh với ñiều kiện cơ sở giáo dục tại ñịa phương bảo ñảm các yêu
cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý cho việc ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, trình ñộ ñại
học.

ð i ều 47.

Văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên

1. Học viên học hết chương trình trung học cơ sở có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào tạo thì ñược cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
Trừ trường hợp học viên học hết chương trình trung học cơ sở quy ñịnh tại khoản này, học viên
theo học chương trình giáo dục quy ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều 45 của Luật này nếu có ñủ các
ñiều kiện sau ñây thì ñược dự thi, nếu ñạt yêu cầu thì ñược cấp bằng tốt nghiệp:
a) ðăng ký tại một cơ sở giáo dục có thẩm quyền ñào tạo ở cấp học và trình ñộ tương ứng;
b) Học hết chương trình, thực hiện ñủ các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập trong chương
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b) Học hết chương trình, thực hiện ñủ các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập trong chương
trình và ñược cơ sở giáo dục nơi ñăng ký xác nhận ñủ ñiều kiện dự thi theo quy ñịnh của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Thẩm quyền cấp văn bằng giáo dục thường xuyên ñược quy ñịnh như thẩm quyền cấp văn bằng
giáo dục quy ñịnh tại các ñiều 31, 37 và 43 của Luật này.
2. Học viên học hết chương trình giáo dục quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 1 ðiều 45 của
Luật này, nếu có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thì ñược dự
kiểm tra, nếu ñạt yêu cầu thì ñược cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên.
Giám ñốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên.

CHƯ Ơ N G III
N HÀ T R Ư Ờ N G V À C Ơ S Ở G I Á O D Ụ C K HÁ C
MỤC 1
T Ổ CH ỨC, H OẠ T ð ỘNG CỦA NH À T R ƯỜNG

ð i ều 48.

Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

1. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ñược tổ chức theo các loại hình sau ñây:
a) Trường công lập do Nhà nước thành lập, ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo ñảm kinh phí cho
các nhiệm vụ chi thường xuyên;
b) Trường dân lập do cộng ñồng dân cư ở cơ sở thành lập, ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo
ñảm kinh phí hoạt ñộng;
c) Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá
nhân thành lập, ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo ñảm kinh phí hoạt ñộng bằng vốn ngoài
ngân sách nhà nước.
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 nhà trường ñược quy ñịnh
tại ðiều 50 và ðiều 51 của Luật này.

ð i ều 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, 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. 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.

ð i ều 50.

Thành lập nhà trường

1. ðiều kiện thành lập nhà trường bao gồm:
a) Có ñội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo ñủ về số lượng và ñồng bộ về cơ cấu, ñạt tiêu chuẩn về
phẩm chất và trình ñộ ñào tạo, bảo ñảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục;
b) Có trường sở, thiết bị và tài chính bảo ñảm ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng của nhà trường.
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2. Người có thẩm quyền quy ñịnh tại ðiều 51 của Luật này, căn cứ nhu cầu phát triển giáo dục,
ra quyết ñịnh thành lập ñối với trường công lập hoặc quyết ñịnh cho phép thành lập ñối với
trường dân lập, trường tư thục.

ð i ều 51.

Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, ñình chỉ hoạt ñộng, sáp nhập,
chia, tách, giải thể nhà trường
1. Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục
ñược quy ñịnh như sau:
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. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm quyền ñình chỉ hoạt
ñộng, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường.
Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh cụ thể về thủ tục thành lập, ñình chỉ hoạt ñộng, 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 thủ tục thành lập, ñình chỉ hoạt ñộng, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường ở các
cấp học khác.

ð i ều 52.

ðiều lệ nhà trường

1. Nhà trường ñược tổ chức và hoạt ñộng theo quy ñịnh của Luật này và ñiều lệ nhà trường.
2. ðiều lệ nhà trường phải có những nội dung chủ yếu sau ñây:
a) Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường;
b) Tổ chức các hoạt ñộng giáo dục trong nhà trường;
c) Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo;
d) Nhiệm vụ và quyền của người học;
ñ) Tổ chức và quản lý nhà trường;
e) Tài chính và tài sản của nhà trường;
g) Quan hệ giữa nhà trường, gia ñình và xã hội.
3. Thủ tướng Chính phủ ban hành ñiều lệ trường ñại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ
trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ban hành ñiều lệ nhà trường ở các cấp học khác
theo thẩm quyền.

ð i ều 53.

Hội ñồng trường

1. Hội ñồng trường ñối với trường công lập, hội ñồng quản trị ñối với trường dân lập, trường tư
thục (sau ñây gọi chung là hội ñồng trường) là tổ chức chịu trách nhiệm quyết ñịnh về phương
hướng hoạt ñộng của nhà trường, huy ñộng và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà
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hướng hoạt ñộng của nhà trường, huy ñộng và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà
trường, gắn nhà trường với cộng ñồng và xã hội, bảo ñảm thực hiện mục tiêu giáo dục.
2. Hội ñồng trường có các nhiệm vụ sau ñây:
a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà trường;
b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa ñổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt ñộng của nhà trường ñể
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;
d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội ñồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ
trong các hoạt ñộng của nhà trường.
3. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của hội ñồng trường ñược
quy ñịnh trong ñiều lệ nhà trường.

ð i ều 54.

Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt ñộng của nhà trường, do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận.
2. Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải ñược ñào tạo, bồi dưỡng về
nghiệp vụ quản lý trường học.
3. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; thủ tục bổ nhiệm, công nhận Hiệu
trưởng trường ñại học do Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh; ñối với các trường ở các cấp học khác do
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh; ñối với cơ sở dạy nghề do Thủ trưởng cơ quan quản
lý nhà nước về dạy nghề quy ñịnh.

ð i ều 55.

Hội ñồng tư vấn trong nhà trường

Hội ñồng tư vấn trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập ñể lấy ý kiến của cán bộ quản lý, nhà
giáo, ñại diện các tổ chức trong nhà trường nhằm thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm
và quyền hạn của Hiệu trưởng. Tổ chức và hoạt ñộng của các hội ñồng tư vấn ñược quy ñịnh
trong ñiều lệ nhà trường.

ð i ều 56.

Tổ chức ðảng trong nhà trường

Tổ chức ðảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh ñạo nhà trường và hoạt ñộng trong
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

ð i ều 57.

ðoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường

ðoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật và có trách
nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo quy ñịnh của Luật này.
MỤC 2
N H I Ệ M V Ụ V À Q U Y Ề N H Ạ N CỦ A N H À T R Ư Ờ N G

ð i ều 58.

Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường

Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây:
1. 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;
2. Tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia vào quá trình ñiều ñộng của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ñối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên;
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quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ñối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên;
3. Tuyển sinh và quản lý người học;
4. Huy ñộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy ñịnh của pháp luật;
5. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện ñại hóa;
6. Phối hợp với gia ñình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt ñộng giáo dục;
7. Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt ñộng xã hội;
8. Tự ñánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm ñịnh chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm
quyền kiểm ñịnh chất lượng giáo dục;
9. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy ñịnh của pháp luật.

ð i ều 59.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp, trường cao ñẳng, trường ñại học
trong nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội
1. Trường trung cấp, trường cao ñẳng, trường ñại học thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn
quy ñịnh tại ðiều 58 của Luật này, ñồng thời có các nhiệm vụ sau ñây:
a) Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết
những vấn ñề về kinh tế - xã hội của ñịa phương và ñất nước;
b) Thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Khi thực hiện các nhiệm vụ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, trường trung cấp, trường cao ñẳng,
trường ñại học có những quyền hạn sau ñây:
a) ðược Nhà nước giao hoặc cho thuê ñất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; ñược miễn, giảm
thuế, vay tín dụng theo quy ñịnh của pháp luật;
b) Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa
học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn ñào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường;
c) Sử dụng nguồn thu từ hoạt ñộng kinh tế ñể ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường,
mở rộng sản xuất, kinh doanh và chi cho các hoạt ñộng giáo dục theo quy ñịnh của pháp luật.

ð i ều 60.

Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường trung cấp, trường cao ñẳng,

trường ñại học
Trường trung cấp, trường cao ñẳng, trường ñại học ñược quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm
theo quy ñịnh của pháp luật và theo ñiều lệ nhà trường trong các hoạt ñộng sau ñây:
1. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập ñối với các ngành nghề ñược
phép ñào tạo;
2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình ñào tạo, công nhận tốt
nghiệp và cấp văn bằng;
3. Tổ chức bộ máy nhà trường; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, ñãi ngộ nhà giáo, cán bộ, nhân
viên;
4. Huy ñộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực;
5. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa
học trong nước và nước ngoài theo quy ñịnh của Chính phủ.
MỤC 3
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CÁ C L O Ạ I T R Ư Ờ N G C H U Y Ê N B I Ệ T

ð i ều 61.

Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị

ñại học
1. Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú,
trường dự bị ñại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia ñình các dân tộc ñịnh cư lâu dài tại
vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn ñào tạo cán bộ
cho các vùng này.
2. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị ñại học ñược
ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách.

ð i ều 62.

Trường chuyên, trường năng khiếu

1. Trường chuyên ñược thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho những học sinh ñạt kết
quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở
bảo ñảm giáo dục phổ thông toàn diện.
Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao ñược thành lập nhằm phát triển tài năng của
học sinh trong các lĩnh vực này.
2. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các trường chuyên,
trường năng khiếu do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu ñãi ñối với các trường năng khiếu do
tổ chức, cá nhân thành lập.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có
liên quan quyết ñịnh ban hành chương trình giáo dục, quy chế tổ chức cho trường chuyên, trường
năng khiếu.

ð i ều 63.

Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật

1. Nhà nước thành lập và khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập trường, lớp dành cho người
tàn tật, khuyết tật nhằm giúp các ñối tượng này phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, hòa
nhập với cộng ñồng.
2. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các trường, lớp
dành cho người tàn tật, khuyết tật do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu ñãi ñối với các
trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do tổ chức, cá nhân thành lập.

ð i ều 64.

Trường giáo dưỡng

1. Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật ñể các ñối
tượng này rèn luyện, phát triển lành mạnh, trở thành người lương thiện, có khả năng tái hòa
nhập vào ñời sống xã hội.
2. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ
trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quy ñịnh chương trình giáo dục cho trường giáo
dưỡng.
MỤC 4
CHÍNH SÁCH ðỐI VỚI TR ƯỜNG D Â N LẬ P, T RƯỜNG TƯ T HỤC

ð i ều 65.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường dân lập, trường tư thục

1. Trường dân lập, trường tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn như trường công lập trong việc thực
hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và các quy ñịnh liên quan ñến
tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi cử, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ.
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2. 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 ñộng giáo dục, xây dựng và phát triển ñội ngũ nhà giáo, huy
ñộng, sử dụng và quản lý các nguồn lực ñể thực hiện mục tiêu giáo dục.
3. Văn bằng, chứng chỉ do trường dân lập, trường tư thục, trường công lập cấp có giá trị pháp lý
như nhau.
4. Trường dân lập, trường tư thục chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục theo
quy ñịnh của Chính phủ.

ð i ều 66.

Chế ñộ tài chính

1. Trường dân lập, trường tư thục hoạt ñộng theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân ñối thu
chi, thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về chế ñộ kế toán, kiểm toán.
2. Thu nhập của trường dân lập, trường tư thục ñược dùng ñể chi cho các hoạt ñộng cần thiết của
nhà trường, thực hiện nghĩa vụ ñối với ngân sách nhà nước, thiết lập quỹ ñầu tư phát triển và
các quỹ khác của nhà trường. Thu nhập còn lại ñược phân chia cho các thành viên góp vốn theo
tỷ lệ vốn góp.
3. Trường dân lập, trường tư thục thực hiện chế ñộ công khai tài chính và có trách nhiệm báo cáo
hoạt ñộng tài chính hằng năm cho cơ quan quản lý giáo dục và cơ quan tài chính có thẩm quyền
ở ñịa phương.

ð i ều 67.

Quyền sở hữu tài sản, rút vốn và chuyển nhượng vốn

Tài sản, tài chính của trường dân lập thuộc sở hữu tập thể của cộng ñồng dân cư ở cơ sở; tài sản,
tài chính của trường tư thục thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn. Tài sản, tài chính của
trường dân lập, trường tư thục ñược Nhà nước bảo hộ theo quy ñịnh của pháp luật.
Việc rút vốn và chuyển nhượng vốn ñối với trường tư thục ñược thực hiện theo quy ñịnh của
Chính phủ, bảo ñảm sự ổn ñịnh và phát triển của nhà trường.

ð i ều 68.

Chính sách ưu ñãi

Trường dân lập, trường tư thục ñược Nhà nước giao hoặc cho thuê ñất, giao hoặc cho thuê cơ sở
vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao theo ñơn ñặt hàng, ñược
hưởng các chính sách ưu ñãi về thuế và tín dụng. Trường dân lập, trường tư thục ñược Nhà nước
bảo ñảm kinh phí ñể thực hiện chính sách ñối với người học quy ñịnh tại ðiều 89 của Luật này.
Chính phủ quy ñịnh cụ thể chính sách ưu ñãi ñối với trường dân lập, trường tư thục.
MỤC 5
T Ổ CH Ứ C V À H O Ạ T ð Ộ N G CỦ A CÁ C CƠ S Ở G I Á O D Ụ C K H Á C

ð i ều 69.

Các cơ sở giáo dục khác

1. Cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Nhóm trẻ, nhà trẻ; các lớp ñộc lập gồm lớp mẫu giáo, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin
học, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không ñược ñi học ở nhà trường, lớp dành cho
trẻ tàn tật, khuyết tật, lớp dạy nghề và lớp trung cấp chuyên nghiệp ñược tổ chức tại các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
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;
c) Viện nghiên cứu khoa học ñược giao nhiệm vụ ñào tạo trình ñộ tiến sĩ, phối hợp với trường ñại
học ñào tạo trình ñộ thạc sĩ.
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học ñào tạo trình ñộ thạc sĩ.
2. Viện nghiên cứu khoa học, khi ñược Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ 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.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của các cơ sở giáo
dục khác quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này; quy ñịnh nguyên tắc tổ chức và hoạt ñộng của
các cơ sở giáo dục khác quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều này; quy ñịnh nguyên tắc phối hợp ñào
tạo của cơ sở giáo dục khác quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều này.

CHƯ Ơ N G IV
NHÀ GIÁO
MỤC 1
NH IỆ M VỤ VÀ QUYỀ N CỦA NH À GIÁ O

ð i ều 70.

Nhà giáo

1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác.
2. Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau ñây:
a) Phẩm chất, ñạo ñức, tư tưởng tốt;
b) ðạt trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;
c) ðủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;
d) Lý lịch bản thân rõ ràng.
3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi
là giáo viên; ở cơ sở giáo dục ñại học gọi là giảng viên.

ð i ều 71.

Giáo sư, phó giáo sư

Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo ñang giảng dạy ở cơ sở giáo dục ñại học.
Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó
giáo sư.

ð i ều 72.

Nhiệm vụ của nhà giáo

Nhà giáo có những nhiệm vụ sau ñây:
1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện ñầy ñủ và có chất lượng
chương trình giáo dục;
2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy ñịnh của pháp luật và ñiều lệ nhà trường;
3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, ñối xử
công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính ñáng của người học;
4. Không ngừng học tập, rèn luyện ñể nâng cao phẩm chất ñạo ñức, trình ñộ chính trị, chuyên
môn, nghiệp vụ, ñổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học;
5. Các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật.

ð i ều 73.

Quyền của nhà giáo

Nhà giáo có những quyền sau ñây:
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Nhà giáo có những quyền sau ñây:
1. ðược giảng dạy theo chuyên ngành ñào tạo;
2. ðược ñào tạo nâng cao trình ñộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
3. ðược hợp ñồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ
sở nghiên cứu khoa học với ñiều kiện bảo ñảm thực hiện ñầy ñủ nhiệm vụ nơi mình công tác;
4. ðược bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
5. ðược nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào
tạo và các ngày nghỉ khác theo quy ñịnh của Bộ luật lao ñộng.

ð i ều 74.

Thỉnh giảng

1. Cơ sở giáo dục ñược mời người có ñủ tiêu chuẩn quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 70 của Luật này
ñến giảng dạy theo chế ñộ thỉnh giảng.
2. Người ñược mời thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ quy ñịnh tại ðiều 72 của Luật này.
3. Người ñược mời thỉnh giảng là cán bộ, công chức phải bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi
mình công tác.

ð i ều 75.

Các hành vi nhà giáo không ñược làm

Nhà giáo không ñược có các hành vi sau ñây:
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học;
2. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý ñánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học;
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục;
4. ép buộc học sinh học thêm ñể thu tiền.

ð i ều 76.

Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.
MỤC 2
ð À O T Ạ O VÀ BỒI D ƯỠNG NH À GIÁ O

ð i ều 77.

Trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo của nhà giáo

1. Trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo của nhà giáo ñược quy ñịnh như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm ñối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;
b) Có bằng tốt nghiệp cao ñẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao ñẳng và có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm ñối với giáo viên trung học cơ sở;
c) Có bằng tốt nghiệp ñại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp ñại học và có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm ñối với giáo viên trung học phổ thông;
d) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao ñẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có
tay nghề cao ñối với giáo viên hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy nghề;
ñ) Có bằng tốt nghiệp ñại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp ñại học và có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm ñối với giáo viên giảng dạy trung cấp;
e) Có bằng tốt nghiệp ñại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ñối với nhà
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e) Có bằng tốt nghiệp ñại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ñối với nhà
giáo giảng dạy cao ñẳng, ñại học; có bằng thạc sĩ trở lên ñối với nhà giáo giảng dạy chuyên ñề,
hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ ñối với nhà giáo giảng dạy chuyên ñề, hướng dẫn
luận án tiến sĩ.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo
thẩm quyền quy ñịnh về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa ñạt trình ñộ chuẩn.

ð i ều 78.

Trường sư phạm

1. Trường sư phạm do Nhà nước thành lập ñể ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo
dục.
2. 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.
3. Trường sư phạm có trường thực hành hoặc cơ sở thực hành.

ð i ều 79.

Nhà giáo của trường cao ñẳng, trường ñại học

Nhà giáo của trường cao ñẳng, trường ñại học ñược tuyển dụng theo phương thức ưu tiên ñối với
sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, có phẩm chất tốt và người có trình ñộ ñại học, trình ñộ
thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt ñộng thực tiễn, có nguyện vọng trở thành nhà giáo.
Trước khi ñược giao nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên cao ñẳng, ñại học phải ñược bồi dưỡng về
nghiệp vụ sư phạm.
Bộ trưởng Bộ giáo dục và ðào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
MỤC 3
CH Í N H S Á CH ð Ố I V Ớ I N H À G I Á O

ð i ều 80.

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ ñể nâng cao trình ñộ và
chuẩn hóa nhà giáo.
Nhà giáo ñược cử ñi học nâng cao trình ñộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ñược hưởng lương
và phụ cấp theo quy ñịnh của Chính phủ.

ð i ều 81.

Tiền lương

Nhà giáo ñược hưởng tiền lương, phụ cấp ưu ñãi theo nghề và các phụ cấp khác theo quy ñịnh
của Chính phủ.

ð i ều 82.

Chính sách ñối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên
biệt, ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn
1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 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 ñại học, trường dành cho
người tàn tật, khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc các trường chuyên biệt khác ñược hưởng chế
ñộ phụ cấp và các chính sách ưu ñãi theo quy ñịnh của Chính phủ.
2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó
khăn ñược Uỷ ban nhân dân các cấp tạo ñiều kiện về chỗ ở, ñược hưởng chế ñộ phụ cấp và các
chính sách ưu ñãi theo quy ñịnh của Chính phủ.
3. Nhà nước có chính sách luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có ñiều
kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; khuyến khích và ưu ñãi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo
dục ở vùng thuận lợi ñến công tác tại vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; tạo
ñiều kiện ñể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng này an tâm công tác; tổ chức cho nhà
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ñiều kiện ñể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng này an tâm công tác; tổ chức cho nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số ñược học tiếng dân tộc thiểu số ñể
nâng cao chất lượng dạy và học.

CHƯ Ơ N G V
N GƯ Ờ I HỌC
MỤC 1
N H I Ệ M V Ụ V À Q U Y Ề N CỦ A N G Ư Ờ I H Ọ C

ð i ều 83.

Người học

1. Người học là người ñang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Người học
bao gồm:
a) Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;
b) Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp,
trường dự bị ñại học;
c) Sinh viên của trường cao ñẳng, trường ñại học;
d) Học viên của cơ sở ñào tạo thạc sĩ;
ñ) Nghiên cứu sinh của cơ sở ñào tạo tiến sĩ;
e) Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.
2. Những quy ñịnh trong các ñiều 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 và 92 của Luật này chỉ áp dụng cho
người học quy ñịnh tại các ñiểm b, c, d, ñ và e khoản 1 ðiều này.

ð i ều 84.

Quyền của trẻ em và chính sách ñối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

1. Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có những quyền sau ñây:
a) ðược chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục mầm non của Bộ Giáo
dục và ðào tạo;
b) ðược chăm sóc sức khoẻ ban ñầu; ñược khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ
sở y tế công lập;
c) ðược giảm phí ñối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng.
2. Chính phủ quy ñịnh các chính sách ñối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

ð i ều 85.

Nhiệm vụ của người học

Người học có những nhiệm vụ sau ñây:
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường,
cơ sở giáo dục khác;
2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; ñoàn kết, giúp
ñỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, ñiều lệ nhà trường; chấp hành pháp
luật của Nhà nước;
3. Tham gia lao ñộng và hoạt ñộng xã hội, hoạt ñộng bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức
khoẻ và năng lực;
4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
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5. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

ð i ều 86.

Quyền của người học

Người học có những quyền sau ñây:
1. ðược nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và ñối xử bình ñẳng, ñược cung cấp ñầy ñủ
thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình;
2. ðược học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi
cao hơn tuổi quy ñịnh, học kéo dài thời gian, học lưu ban;
3. ðược cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình ñộ ñào tạo theo quy ñịnh;
4. ðược tham gia hoạt ñộng của các ñoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, cơ sở giáo dục
khác theo quy ñịnh của pháp luật;
5. ðược sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt ñộng học tập, văn hóa, thể dục, thể
thao của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
6. ðược trực tiếp hoặc thông qua ñại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở
giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính ñáng của
người học;
7. ðược hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước nếu
tốt nghiệp loại giỏi và có ñạo ñức tốt.

ð i ều 87.

Nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự ñiều ñộng của Nhà nước

1. Người học các chương trình giáo dục ñại học nếu ñược hưởng học bổng, chi phí ñào tạo do Nhà
nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp ñịnh ký kết với Nhà nước thì sau khi tốt nghiệp
phải chấp hành sự ñiều ñộng làm việc có thời hạn của Nhà nước; trường hợp không chấp hành thì
phải bồi hoàn học bổng, chi phí ñào tạo.
2. Chính phủ quy ñịnh cụ thể thời gian làm việc theo sự ñiều ñộng của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, thời gian chờ phân công công tác và mức bồi hoàn học bổng, chi phí ñào tạo quy ñịnh tại
khoản 1 ðiều này.

ð i ều 88.

Các hành vi người học không ñược làm

Người học không ñược có các hành vi sau ñây:
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở
giáo dục và người học khác;
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi
công cộng.
MỤC 2
CH Í N H S Á C H ð Ố I V Ớ I N G Ư Ờ I H Ọ C

ð i ều 89.

Học bổng và trợ cấp xã hội

1. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh ñạt kết quả học tập
xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu quy ñịnh tại ðiều 62 của Luật này và người học có
kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ñại học;
cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị ñại học, trường phổ
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cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị ñại học, trường phổ
thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho thương binh, người tàn tật, khuyết tật.
2. Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là ñối tượng ñược hưởng
chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn,
người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có
hoàn cảnh kinh tế ñặc biệt khó khăn vượt khó học tập.
3. Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa ñào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải
ñóng học phí, ñược ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội quy ñịnh tại khoản 1 và
khoản 2 ðiều này.
4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học theo quy
ñịnh của pháp luật.

ð i ều 90.

Chế ñộ cử tuyển

1. Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào ñại học, cao ñẳng, trung cấp theo chế ñộ cử tuyển ñối với
học sinh các dân tộc ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn ñể ñào tạo cán bộ,
công chức, viên chức cho vùng này.
Nhà nước dành riêng chỉ tiêu cử tuyển ñối với những dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán
bộ có trình ñộ ñại học, cao ñẳng, trung cấp; có chính sách tạo nguồn tuyển sinh trên cơ sở tạo
ñiều kiện thuận lợi ñể học sinh các dân tộc này vào học trường phổ thông dân tộc nội trú và tăng
thời gian học dự bị ñại học.
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ vào nhu cầu của ñịa phương, có trách nhiệm ñề xuất chỉ tiêu
cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề phù hợp, cử người ñi học cử tuyển theo
ñúng chỉ tiêu ñược duyệt và tiêu chuẩn quy ñịnh, phân công công tác cho người ñược cử ñi học
sau khi tốt nghiệp.
3. Người ñược cử ñi học theo chế ñộ cử tuyển phải chấp hành sự phân công công tác sau khi tốt
nghiệp.
Chính phủ quy ñịnh cụ thể tiêu chuẩn và ñối tượng ñược hưởng chế ñộ cử tuyển, việc tổ chức
thực hiện chế ñộ cử tuyển, việc bồi hoàn học bổng, chi phí ñào tạo ñối với người ñược cử ñi học
theo chế ñộ cử tuyển sau khi tốt nghiệp không chấp hành sự phân công công tác.

ð i ều 91.

Tín dụng giáo dục

Nhà nước có chính sách tín dụng ưu ñãi về lãi suất, ñiều kiện và thời hạn vay tiền ñể người học
thuộc gia ñình có thu nhập thấp có ñiều kiện học tập.

ð i ều 92.

Miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên ñược hưởng chế ñộ miễn, giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao
thông, giải trí, khi tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy ñịnh của
Chính phủ.

CHƯ Ơ N G VI
N HÀ TRƯ Ờ N G, GIA ðÌN H VÀ XÃ HỘI

ð i ều 93.

Trách nhiệm của nhà trường

Nhà trường có trách nhiệm chủ ñộng phối hợp với gia ñình và xã hội ñể thực hiện mục tiêu,
nguyên lý giáo dục.
Các quy ñịnh có liên quan ñến nhà trường trong Chương này ñược áp dụng cho các cơ sở giáo dục
khác.

ð i ều 94.
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Trách nhiệm của gia ñình

1. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo ñiều kiện
cho con em hoặc người ñược giám hộ ñược học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt ñộng của nhà
trường.
2. Mọi người trong gia ñình có trách nhiệm xây dựng gia ñình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi
cho việc phát triển toàn diện về ñạo ñức, trí tuệ, thể chất, thẩm 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.

ð i ều 95.

Quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có những quyền sau ñây:
1. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc người ñược giám
hộ;
2. Tham gia các hoạt ñộng giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham gia các hoạt ñộng của
cha mẹ học sinh trong nhà trường;
3. Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn ñề có liên
quan ñến việc giáo dục con em hoặc người ñược giám hộ.

ð i ều 96.

Ban ñại diện cha mẹ học sinh

Ban ñại diện cha mẹ học sinh ñược tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục mầm non và giáo dục
phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra ñể phối hợp với
nhà trường thực hiện các hoạt ñộng giáo dục.
Không tổ chức ban ñại diện cha mẹ học sinh liên trường và ở các cấp hành chính.

ð i ều 97.

Trách nhiệm của xã hội

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,
ñơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm sau ñây:
a) Giúp nhà trường tổ chức các hoạt ñộng giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo ñiều kiện cho
nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học;
b) Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn
những hoạt ñộng có ảnh hưởng xấu ñến thanh niên, thiếu niên và nhi ñồng;
c) Tạo ñiều kiện ñể người học ñược vui chơi, hoạt ñộng văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh;
d) Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình.
2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm ñộng
viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
3. ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục
thanh niên, thiếu niên và nhi ñồng; vận ñộng ñoàn viên, thanh niên gương mẫu trong học tập,
rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

ð i ều 98.

Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ giáo dục

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ giáo dục. Quỹ
khuyến học, Quỹ bảo trợ giáo dục hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật.

C HƯ Ơ N G V I I
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C HƯ Ơ N G V I I
Q U Ả N L Ý N HÀ N Ư Ớ C V Ề G I Á O D Ụ C
MỤC 1
NỘI D UNG QUẢ N LÝ NH À NƯỚC VỀ GIÁ O D ỤC VÀ CƠ QUA N
QUẢ N LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO D ỤC

ð i ều 99.

Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục

Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm:
1. Xây dựng và chỉ ñạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo
dục;
2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành ñiều lệ nhà
trường; ban hành quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của cơ sở giáo dục khác;
3. Quy ñịnh mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật
chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình;
quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;
4. Tổ chức, quản lý việc bảo ñảm chất lượng giáo dục và kiểm ñịnh chất lượng giáo dục;
5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt ñộng giáo dục;
6. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục;
7. Tổ chức, chỉ ñạo việc ñào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
8. Huy ñộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực ñể phát triển sự nghiệp giáo dục;
9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục;
10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục;
11. Quy ñịnh việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao ñối với sự nghiệp giáo
dục;
12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử
lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

ð i ều 100.

Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục.
Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết ñịnh những chủ trương lớn có ảnh hưởng ñến quyền và
nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, những chủ trương về cải cách nội dung
chương trình của một cấp học; hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt ñộng giáo dục và việc thực
hiện ngân sách giáo dục.
2. Bộ Giáo dục và ðào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo
dục.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và ðào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo
dục theo thẩm quyền.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp của Chính
phủ và 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, ñáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô,
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại ñịa phương.
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nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại ñịa phương.
MỤC 2
ð Ầ U T Ư CH O G I Á O D Ụ C

ð i ều 101.

Các nguồn tài chính ñầu tư cho giáo dục

Các nguồn tài chính ñầu tư cho giáo dục bao gồm:
1. Ngân sách nhà nước;
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.

ð i ều 102.

Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục

1. Nhà nước dành ưu tiên hàng ñầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo ñảm tỷ lệ tăng chi
ngân sách giáo dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước.
2. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục phải ñược phân bổ theo nguyên tắc công khai, tập trung
dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, ñiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng; thể
hiện ñược chính sách ưu tiên của Nhà nước ñối với giáo dục phổ cập, phát triển giáo dục ở vùng
dân tộc thiểu số và vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn.
3. Cơ quan tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí giáo dục ñầy ñủ, kịp thời, phù hợp với tiến ñộ
của năm học. Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân
sách giáo dục ñược giao và các nguồn thu khác theo quy ñịnh của pháp luật.

ð i ều 103.

Ưu tiên ñầu tư tài chính và ñất ñai xây dựng trường học

Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm ñưa việc
xây dựng trường học, các 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 ñịa phương; ưu tiên ñầu tư tài
chính và ñất ñai cho việc xây dựng trường học và ký túc xá cho học sinh, sinh viên trong kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

ð i ều 104.

Khuyến khích ñầu tư cho giáo dục

1. Nhà nước khuyến khích, tạo ñiều kiện cho tổ chức, cá nhân ñầu tư, ñóng góp trí tuệ, công sức,
tiền của cho giáo dục.
2. Các khoản ñầu tư, ñóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục và các chi phí của doanh
nghiệp ñể mở trường, lớp ñào tạo tại doanh nghiệp, phối hợp ñào tạo với cơ sở giáo dục, cử người
ñi ñào tạo, tiếp thu công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp là các khoản chi phí
hợp lý, ñược trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Các khoản ñóng góp, tài trợ của cá nhân cho giáo dục ñược xem xét ñể miễn, giảm thuế thu
nhập ñối với người có thu nhập cao theo quy ñịnh của Chính phủ.
4. Tổ chức, cá nhân ñầu tư xây dựng công trình phục vụ cho giáo dục; ñóng góp, tài trợ, ủng hộ
tiền hoặc hiện vật ñể phát triển sự nghiệp giáo dục ñược xem xét ñể ghi nhận bằng hình thức
thích hợp.

ð i ều 105.

Học phí, lệ phí tuyển sinh

1. Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền của gia ñình người học hoặc người học phải nộp ñể góp
phần bảo ñảm chi phí cho các hoạt ñộng giáo dục. Học sinh tiểu học trường công lập không phải
ñóng học phí. Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia ñình người học không phải
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ñóng học phí. Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia ñình người học không phải
ñóng góp khoản tiền nào khác.
2. Chính phủ quy ñịnh cơ chế thu và sử dụng học phí ñối với tất cả các loại hình nhà trường và cơ
sở giáo dục khác.
Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản
lý nhà nước về dạy nghề ñể quy ñịnh mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh ñối với các cơ sở giáo
dục công lập trực thuộc trung ương.
Hội ñồng nhân dân cấp tỉnh quy ñịnh mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh ñối với các cơ sở giáo
dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở ñề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.
Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ñược quyền chủ ñộng xây dựng mức thu học phí, lệ phí tuyển
sinh.

ð i ều 106.

Ưu ñãi về thuế trong xuất bản sách giáo khoa, sản xuất thiết bị dạy học, ñồ chơi

Nhà nước có chính sách ưu ñãi về thuế ñối với việc xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu
dạy học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học, ñồ chơi cho trẻ em; nhập khẩu sách, báo, tài
liệu, thiết bị dạy học, thiết bị nghiên cứu dùng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác.
MỤC 3
HỢP TÁ C QUỐC T Ế VỀ GIÁO D ỤC

ð i ều 107.

Hợp tác quốc tế về giáo dục

Nhà nước mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế về giáo dục theo nguyên tắc tôn trọng ñộc lập, chủ
quyền quốc gia, bình ñẳng và các bên cùng có lợi.

ð i ều 108.

Khuyến khích hợp tác về giáo dục với nước ngoài

1. Nhà nước khuyến khích và tạo ñiều kiện cho nhà trường, cơ sở giáo dục khác của Việt Nam
hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài trong giảng dạy,
học tập và nghiên cứu khoa học.
2. Nhà nước khuyến khích và tạo ñiều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học
tập, nghiên cứu, trao ñổi 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.
3. Nhà nước dành ngân sách cử người có ñủ tiêu chuẩn về phẩm chất, ñạo ñức và trình ñộ ñi học
tập, nghiên cứu ở nước ngoài về những ngành nghề và lĩnh vực then chốt ñể phục vụ cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ð i ều 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 quyền, lợi ích hợp
pháp theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là thành viên.
2. Việc hợp tác ñào tạo, mở trường hoặc cơ sở giáo dục khác của người Việt Nam ñịnh cư ở nước
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam do Chính phủ quy
ñịnh.

ð i ều 110.

Công nhận văn bằng nước ngoài

1. Việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp ñược thực hiện theo quy ñịnh
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo và ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo và ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ký hiệp ñịnh về tương ñương văn bằng hoặc công nhận lẫn
nhau về văn bằng với các nước, các tổ chức quốc tế.
MỤC 4
THA NH TRA GIÁO DỤC

ð i ều 111.

Thanh tra giáo dục

1. Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục
nhằm bảo ñảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm,
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo
dục.
2. Thanh tra chuyên ngành về giáo dục có những nhiệm vụ sau ñây:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;
b) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục;
quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy ñịnh về
ñiều kiện cần thiết bảo ñảm chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục;
c) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy ñịnh của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
d) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy ñịnh của pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính;
ñ) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và ñấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo
quy ñịnh của pháp luật về chống tham nhũng;
e) Kiến nghị các biện pháp bảo ñảm thi hành pháp luật về giáo dục; ñề nghị sửa ñổi, bổ sung các
chính sách và quy ñịnh của Nhà nước về giáo dục;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật.

ð i ều 112.

Quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra giáo dục

Thanh tra giáo dục có quyền hạn và trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật về thanh tra.
Khi tiến hành thanh tra, trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo
dục cùng cấp, thanh tra giáo dục có quyền quyết ñịnh tạm ñình chỉ hoạt ñộng trái pháp luật
trong lĩnh vực giáo dục, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ñể xử lý và phải chịu trách nhiệm
về quyết ñịnh của mình.

ð i ều 113.

Tổ chức, hoạt ñộng của Thanh tra giáo dục

1. Các cơ quan thanh tra giáo dục gồm:
a) Thanh tra Bộ Giáo dục và ðào tạo;
b) Thanh tra sở giáo dục và ñào tạo.
2. Hoạt ñộng thanh tra giáo dục ñược thực hiện theo quy ñịnh của Luật thanh tra.
Hoạt ñộng thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng giáo dục và ñào tạo trực tiếp phụ
trách theo sự chỉ ñạo nghiệp vụ của thanh tra sở giáo dục và ñào tạo.
Hoạt ñộng thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ñại học do thủ
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Hoạt ñộng thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ñại học do thủ
trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng
cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề.

C HƯ Ơ N G V I I I
K H E N T H Ư Ở N G V À X Ử L Ý V I P HẠ M

ð i ều 114.

Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục có ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh
của pháp luật thì ñược Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

ð i ều 115.

Khen thưởng ñối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong giáo dục

Tổ chức, cá nhân có thành tích ñóng góp cho sự nghiệp giáo dục ñược khen thưởng theo quy ñịnh
của pháp luật.

ð i ều 116.

Khen thưởng ñối với người học

Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện ñược nhà trường, cơ sở giáo dục khác, cơ quan
quản lý giáo dục khen thưởng; trường hợp có thành tích ñặc biệt xuất sắc ñược khen thưởng theo
quy ñịnh của pháp luật.

ð i ều 117.

Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự

Nhà hoạt ñộng chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam ñịnh
cư ở nước ngoài, người nước ngoài có ñóng góp nhiều cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của
Việt Nam ñược trường ñại học tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự theo quy ñịnh của Chính phủ.

ð i ều 118.

Xử lý vi phạm

1. Người nào có một trong các hành vi sau ñây thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm mà bị xử
lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì
phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật:
a) Thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức hoạt ñộng giáo dục trái phép;
b) Vi phạm các quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
c) Tự ý thêm, bớt số môn học, nội dung giảng dạy ñã ñược quy ñịnh trong chương trình giáo dục;
d) Xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa trái phép;
ñ) Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;
e) Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo; ngược ñãi, hành hạ người học;
g) Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
h) Làm thất thoát kinh phí giáo dục; lợi dụng hoạt ñộng giáo dục ñể thu tiền sai quy ñịnh;
i) Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
k) Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục.
2. Chính phủ quy ñịnh cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

CHƯ Ơ N G IX
ð I Ề U K H O Ả N T H I HÀ N H
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Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
2. Luật này thay thế Luật giáo dục năm 1998.

ð i ều 120.

Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Luật này ñã ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Nguyễn Văn An
(ðã ký)
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