
LUẬT 

DẠY NGHỀ 
CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 

SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 
  

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà 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 khoá X, kỳ họp 
thứ 10; 

Luật này quy ñịnh về dạy nghề. 
  

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều ch ỉnh  

Luật này quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 
cá nhân tham gia hoạt ñộng dạy nghề. 

ðiều 2. ðối tượng áp d ụng  

Luật này áp dụng ñối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng dạy nghề và tổ chức, cá nhân 
có liên quan ñến hoạt ñộng dạy nghề tại Việt Nam. 

ðiều 3. Áp d ụng Lu ật dạy ngh ề 

1. Hoạt ñộng dạy nghề và quản lý dạy nghề phải tuân thủ quy ñịnh của Luật này và các quy 
ñịnh khác của pháp luật có liên quan.    

2. Trường hợp ñiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
quy ñịnh khác với quy ñịnh của Luật này thì áp dụng quy ñịnh của ñiều ước quốc tế ñó. 

ðiều 4. Mục tiêu d ạy ngh ề 

Mục tiêu dạy nghề là 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, có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ 
luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo ñiều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp 

có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình ñộ cao hơn, ñáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước.  

ðiều 5. Giải thích t ừ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Dạy nghề là hoạt ñộng dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái ñộ nghề nghiệp 
cần thiết cho người học nghề ñể có thể tìm ñược việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành 
khoá học. 

2. Mô-ñun là ñơn vị học tập ñược tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và 
thái ñộ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học nghề có năng lực thực hành 
trọn vẹn một công việc của một nghề. 

3. Chương trình khung quy ñịnh về cơ cấu nội dung, số lượng, thời lượng các mô-ñun, môn 

học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo ñảm mục tiêu cho từng ngành nghề ñào tạo. 

4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quy ñịnh về mức ñộ thực hiện và yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái 
ñộ cần có ñể thực hiện các công việc của một nghề. 

ðiều 6. Các trình ñộ ñào tạo trong d ạy ngh ề  

Dạy nghề có ba trình ñộ ñào tạo là sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao ñẳng nghề. Dạy nghề 
bao gồm dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên.  

ðiều 7. Chính sách c ủa Nhà nước về phát tri ển dạy ngh ề  
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1. ðầu tư mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề góp phần bảo 

ñảm cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước; góp phần 
thực hiện phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông; tạo ñiều kiện phổ 
cập nghề cho thanh niên và ñáp ứng nhu cầu học nghề của người lao ñộng; ñào tạo nghề cho người 

lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài.   

2. ðầu tư có trọng tâm, trọng ñiểm ñể ñổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy 
nghề, phát triển ñội ngũ giáo viên, hiện ñại hoá thiết bị, ñẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng 
cao chất lượng dạy nghề; tập trung xây dựng một số cơ sở dạy nghề tiếp cận với trình ñộ tiên tiến 

của khu vực và thế giới; chú trọng phát triển dạy nghề ở các vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc 
biệt khó khăn; ñầu tư ñào tạo các nghề thị trường lao ñộng có nhu cầu, nhưng khó thực hiện xã hội
hoá.  

3. Thực hiện xã hội hoá hoạt ñộng dạy nghề, khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thành lập cơ sở dạy nghề và 
tham gia hoạt ñộng dạy nghề. Khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia dạy

nghề; khuyến khích, hỗ trợ dạy các nghề truyền thống và ngành nghề ở nông thôn. Các cơ sở dạy 
nghề bình ñẳng trong hoạt ñộng dạy nghề và ñược hưởng ưu ñãi về ñất ñai, thuế, tín dụng theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

4. Hỗ trợ các ñối tượng ñược hưởng chính sách người có công, quân nhân xuất ngũ, người 
dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người tàn tật, khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương 
tựa, người trực tiếp lao ñộng trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi ñất canh tác và các ñối 
tượng chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ hội cho họ ñược học nghề ñể tìm việc làm, tự tạo việc 
làm, lập thân, lập nghiệp.    

ðiều 8. Liên thông trong ñào tạo  

1. Liên thông trong ñào tạo ñược thực hiện căn cứ vào chương trình ñào tạo; người học nghề 
khi chuyển từ trình ñộ ñào tạo thấp lên trình ñộ cao hơn cùng ngành nghề hoặc khi chuyển sang học 
ngành nghề, trình ñộ ñào tạo khác thì không phải học lại những nội dung ñã học.  

2. Hiệu trưởng các trường quy ñịnh tại ðiều 22 và ðiều 29 của Luật này căn cứ vào chương 
trình dạy nghề ñể quyết ñịnh mô-ñun, môn học hoặc nội dung mà người học nghề không phải học 
lại.  

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương chỉ ñạo xây dựng 
chương trình dạy nghề bảo ñảm liên thông giữa các trình ñộ ñào tạo trong dạy nghề. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước về dạy nghề ở trung ương quy ñịnh việc thực hiện liên thông giữa trình ñộ trung cấp nghề, cao 
ñẳng nghề với trình ñộ ñại học cùng ngành nghề ñào tạo.  

ðiều 9. Các hành vi b ị nghiêm c ấm trong ho ạt ñộng d ạy ngh ề   

1. Lợi dụng hoạt ñộng dạy nghề ñể trục lợi, lạm dụng sức lao ñộng.  

2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên 
của cơ sở dạy nghề và người học nghề.  

3. Gian lận trong tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp bằng, chứng chỉ nghề. 
  

Chương II 
CÁC TRÌNH ðỘ ðÀO TẠO TRONG DẠY NGHỀ 

  
 Mục 1 

SƠ CẤP NGHỀ 

ðiều 10.  Mục tiêu d ạy ngh ề trình ñộ sơ cấp 

Dạy nghề trình ñộ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề 
ñơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; có ñạo ñức, lương tâm nghề
nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo ñiều kiện cho người học nghề sau 
khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình ñộ cao hơn. 
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ðiều 11. Thời gian h ọc ngh ề trình ñộ sơ cấp  

Dạy nghề trình ñộ sơ cấp ñược thực hiện từ ba tháng ñến dưới một năm ñối với người có 

trình ñộ học vấn, sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. 

ðiều 12. Yêu c ầu về nội dung, ph ương pháp d ạy ngh ề trình ñộ sơ cấp 
1. Nội dung dạy nghề trình ñộ sơ cấp phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình ñộ sơ cấp, tập 

trung vào năng lực thực hành nghề, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ. 

2. Phương pháp dạy nghề trình ñộ sơ cấp phải chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề 
và phát huy tính tích cực, tự giác của người học nghề. 

ðiều 13. Chương trình d ạy ngh ề trình ñộ sơ cấp 

1. Chương trình dạy nghề trình ñộ sơ cấp thể hiện mục tiêu dạy nghề trình ñộ sơ cấp; quy 
ñịnh chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy nghề; 
cách thức ñánh giá kết quả học tập ñối với mỗi mô-ñun, mỗi nghề.  

2. Chương trình dạy nghề trình ñộ sơ cấp do người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại 
ðiều 15 của Luật này tổ chức biên soạn và duyệt. 

ðiều 14. Giáo trình d ạy ngh ề trình ñộ sơ cấp 

Giáo trình dạy nghề trình ñộ sơ cấp cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của 
mỗi mô-ñun trong chương trình dạy nghề, tạo ñiều kiện ñể thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 
Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại ðiều 15 của Luật này tổ chức biên soạn và duyệt giáo 
trình làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 

ðiều 15. Cơ sở dạy ngh ề trình ñộ sơ cấp  

1. Trung tâm dạy nghề. 

2. Trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề có ñăng ký dạy nghề trình ñộ sơ cấp. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác (sau ñây gọi chung là 
doanh nghiệp), trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao ñẳng, trường ñại học, cơ sở giáo dục 
khác có ñăng ký dạy nghề trình ñộ sơ cấp. 

ðiều 16. Chứng ch ỉ sơ cấp ngh ề 

Người học nghề học hết chương trình sơ cấp nghề có ñủ ñiều kiện thì ñược dự kiểm tra, nếu 
ñạt yêu cầu thì ñược người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại ðiều 15 của Luật này cấp chứng 
chỉ sơ cấp nghề theo quy ñịnh của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung 
ương.  

  
Mục 2 

TRUNG CẤP NGHỀ 

ðiều 17. Mục tiêu d ạy ngh ề trình ñộ trung c ấp 

Dạy nghề trình ñộ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và 
năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc ñộc lập và ứng dụng kỹ 
thuật, công nghệ vào công việc; có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, có sức khoẻ, tạo ñiều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, 
tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình ñộ cao hơn. 

ðiều 18. Thời gian h ọc ngh ề trình ñộ trung c ấp 

Dạy nghề trình ñộ trung cấp ñược thực hiện từ một ñến hai năm học tuỳ theo nghề ñào tạo 
ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ ba ñến bốn năm học tuỳ theo nghề ñào tạo 
ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

ðiều 19. Yêu c ầu về nội dung, ph ương pháp d ạy ngh ề trình ñộ trung c ấp 

1. Nội dung dạy nghề trình ñộ trung cấp phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình ñộ trung 
cấp, tập trung vào năng lực thực hành các công việc của một nghề, nâng cao trình ñộ học vấn theo 
yêu cầu ñào tạo, bảo ñảm tính hệ thống, cơ bản, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của khoa 
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học, công nghệ.  

2. Phương pháp dạy nghề trình ñộ trung cấp phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề 
với trang bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng làm việc ñộc lập của 

người học nghề. 

ðiều 20. Chương trình d ạy ngh ề trình ñộ trung c ấp 

1. Chương trình dạy nghề trình ñộ trung cấp thể hiện mục tiêu dạy nghề trình ñộ trung cấp; 
quy ñịnh chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy 
nghề; cách thức ñánh giá kết quả học tập ñối với mỗi mô-ñun, môn học, mỗi nghề. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương phối hợp với Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tổ chức xây dựng
chương trình khung trung cấp nghề. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết ñịnh thành lập hội 
ñồng thẩm ñịnh chương trình khung trung cấp nghề; quy ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức 
hoạt ñộng và số lượng thành viên của hội ñồng; ban hành chương trình khung trung cấp nghề trên 

cơ sở kết quả thẩm ñịnh của hội ñồng thẩm ñịnh chương trình khung trung cấp nghề. 

4. Căn cứ vào chương trình khung, hiệu trưởng các trường quy ñịnh tại ðiều 22 của Luật này 

tổ chức biên soạn và duyệt chương trình dạy nghề của trường mình. 

ðiều 21. Giáo trình d ạy ngh ề trình ñộ trung c ấp 

Giáo trình dạy nghề trình ñộ trung cấp cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của 
mỗi mô-ñun, môn học trong chương trình dạy nghề, tạo ñiều kiện ñể thực hiện phương pháp dạy 
học tích cực. Hiệu trưởng các trường quy ñịnh tại ðiều 22 của Luật này tổ chức biên soạn và duyệt 

giáo trình làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 

ðiều 22. Cơ sở dạy ngh ề trình ñộ trung c ấp 

1. Trường trung cấp nghề. 

2. Trường cao ñẳng nghề có ñăng ký dạy nghề trình ñộ trung cấp. 

3. Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao ñẳng, trường ñại học có ñăng ký dạy nghề 
trình ñộ trung cấp. 

ðiều 23. Bằng tốt nghi ệp trung c ấp ngh ề 

Học sinh học hết chương trình trung cấp nghề có ñủ ñiều kiện thì ñược dự thi, nếu ñạt yêu 

cầu thì ñược hiệu trưởng các trường quy ñịnh tại ðiều 22 của Luật này cấp bằng tốt nghiệp trung 
cấp nghề theo quy ñịnh của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 

  
Mục 3 

CAO ðẲNG NGHỀ 

ðiều 24. Mục tiêu d ạy ngh ề trình ñộ cao ñẳng  

Dạy nghề trình ñộ cao ñẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và 
năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc ñộc lập và tổ chức làm việc 

theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết ñược các 
tình huống phức tạp trong thực tế; có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong 
công nghiệp, có sức khoẻ, tạo ñiều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc 

làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình ñộ cao hơn.  

ðiều 25. Thời gian h ọc ngh ề trình ñộ cao ñẳng  

Dạy nghề trình ñộ cao ñẳng ñược thực hiện từ hai ñến ba năm học tuỳ theo nghề ñào tạo ñối 
với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ một ñến hai năm học tuỳ theo nghề ñào tạo ñối 

với người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cùng ngành nghề ñào tạo. 

ðiều 26. Yêu c ầu về nội dung, ph ương pháp d ạy ngh ề trình ñộ cao ñẳng  
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1. Nội dung dạy nghề trình ñộ cao ñẳng phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình ñộ cao 

ñẳng, tập trung vào năng lực thực hành các công việc của một nghề, nâng cao kiến thức chuyên 
môn theo yêu cầu ñào tạo của nghề, bảo ñảm tính hệ thống, cơ bản, hiện ñại, phù hợp với thực tiễn 
và ñáp ứng sự phát triển của khoa học, công nghệ.  

2. Phương pháp dạy nghề trình ñộ cao ñẳng phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề 

với trang bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác, năng ñộng, khả năng tổ chức 
làm việc theo nhóm. 

ðiều 27. Chương trình d ạy ngh ề trình ñộ cao ñẳng  

1. Chương trình dạy nghề trình ñộ cao ñẳng thể hiện mục tiêu dạy nghề trình ñộ cao ñẳng; 
quy ñịnh chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy 
nghề; cách thức ñánh giá kết quả học tập ñối với mỗi mô-ñun, môn học, mỗi nghề.  

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương phối hợp với Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tổ chức xây dựng
chương trình khung cao ñẳng nghề. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết ñịnh thành lập hội 
ñồng thẩm ñịnh chương trình khung cao ñẳng nghề; quy ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức 
hoạt ñộng và số lượng thành viên của hội ñồng; ban hành chương trình khung cao ñẳng nghề trên 
cơ sở kết quả thẩm ñịnh của hội ñồng thẩm ñịnh chương trình khung cao ñẳng nghề. 

4. Căn cứ vào chương trình khung, hiệu trưởng các trường quy ñịnh tại ðiều 29 của Luật này 
tổ chức biên soạn và duyệt chương trình dạy nghề của trường mình.  

ðiều 28. Giáo trình d ạy ngh ề trình ñộ cao ñẳng  

Giáo trình dạy nghề trình ñộ cao ñẳng cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của 
mỗi mô-ñun, môn học trong chương trình dạy nghề, tạo ñiều kiện ñể thực hiện phương pháp dạy 
học tích cực. Hiệu trưởng các trường quy ñịnh tại ðiều 29 của Luật này tổ chức biên soạn và duyệt

giáo trình làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 

ðiều 29. Cơ sở dạy ngh ề trình ñộ cao ñẳng  

1. Trường cao ñẳng nghề. 

2. Trường cao ñẳng, trường ñại học có ñăng ký dạy nghề trình ñộ cao ñẳng. 

ðiều 30. Bằng tốt nghi ệp cao ñẳng ngh ề 

Sinh viên học hết chương trình cao ñẳng nghề có ñủ ñiều kiện thì ñược dự thi, nếu ñạt yêu 

cầu thì ñược hiệu trưởng các trường quy ñịnh tại ðiều 29 của Luật này cấp bằng tốt nghiệp cao 
ñẳng nghề theo quy ñịnh của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 

  
Mục 4 

DẠY NGHỀ CHÍNH QUY VÀ DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN 
  

ðiều 31. Dạy ngh ề chính quy  

Dạy nghề chính quy ñược thực hiện với các chương trình sơ cấp nghề, trung cấp nghề và 

cao ñẳng nghề tại các cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại các ñiều 15, 22 và 29 của Luật này theo các khoá 
học tập trung và liên tục. 

ðiều 32. Dạy ngh ề thường xuyên  

1. Dạy nghề thường xuyên ñược thực hiện với các chương trình dạy nghề quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 
33 của Luật này. 

2. Dạy nghề thường xuyên ñược thực hiện linh hoạt về thời gian, ñịa ñiểm, phương pháp ñào 
tạo ñể phù hợp với yêu cầu của người học nghề nhằm tạo ñiều kiện cho người lao ñộng học suốt 
ñời, nâng cao trình ñộ kỹ năng nghề thích ứng với yêu cầu của thị trường lao ñộng, tạo cơ hội tìm 

việc làm, tự tạo việc làm. 

ðiều 33. Chương trình, ph ương pháp d ạy ngh ề thường xuyên  

1. Chương trình dạy nghề thường xuyên bao gồm: 
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a) Chương trình bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề; 

b) Chương trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề;   

c) Chương trình chuyển giao công nghệ; 

d) Chương trình dạy nghề quy ñịnh tại các ñiều 13, 20 và 27 của Luật này ñược thực hiện theo hình 
thức vừa làm vừa học hoặc tự học có hướng dẫn ñể ñược cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt 
nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao ñẳng nghề. 

2. Phương pháp dạy nghề thường xuyên phải phát huy vai trò chủ ñộng, năng lực tự học và 

kinh nghiệm của người học nghề. 

3. Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại ðiều 15 của Luật này xây dựng chương trình dạy 
nghề thường xuyên quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 1 ðiều này, tổ chức thực hiện và cấp 
chứng chỉ cho người học nghề. Chứng chỉ phải ghi rõ nội dung và thời gian khoá học.  

Người dạy các chương trình dạy nghề thường xuyên quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 1 ðiều 
này là nhà giáo, nhà khoa học, nghệ nhân, người có tay nghề cao. 

4. Cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại các ñiều 15, 22 và 29 của Luật này chỉ ñược tổ chức thực 
hiện các chương trình dạy nghề quy ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều này sau khi ñã bảo ñảm thực hiện 

nhiệm vụ dạy nghề chính quy. 

  
Chương III 

TUYỂN SINH HỌC NGHỀ, 
HỢP ðỒNG HỌC NGHỀ; THI, KIỂM TRA 

ðiều 34. Tuy ển sinh h ọc ngh ề 

1. Tuyển sinh sơ cấp nghề ñược thực hiện theo hình thức xét tuyển. 

2. Tuyển sinh trung cấp nghề ñược thực hiện theo hình thức xét tuyển. 

3. Tuyển sinh cao ñẳng nghề ñược thực hiện theo hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển. 

4. Các trường hợp ñược tuyển thẳng vào cao ñẳng nghề bao gồm: 

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề loại khá trở lên ñăng ký học cùng ngành nghề 

ñào tạo; 

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề ñăng ký học cùng ngành nghề ñào tạo nếu có ít 
nhất hai năm làm việc theo nghề ñã ñược ñào tạo. 

5. Tuyển sinh học nghề ñược thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm, tuỳ theo khả năng ñào 
tạo của cơ sở dạy nghề, thời gian của khoá học và nhu cầu của người học nghề, của doanh nghiệp. 

6. Quy chế tuyển sinh học nghề do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở 
trung ương ban hành. 

ðiều 35. Hợp ñồng học ngh ề 

1. Hợp ñồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người ñứng ñầu cơ sở 
dạy nghề với người học nghề.  

2. Hợp ñồng học nghề phải ñược giao kết bằng văn bản trong các trường hợp sau ñây: 

a) Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề ñể làm việc cho doanh nghiệp; 

b) Học nghề tại cơ sở dạy nghề có vốn ñầu tư nước ngoài. 

3. Hợp ñồng học nghề ñược giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản trong các trường hợp 
sau ñây: 

a) Truyền nghề; 

b) Kèm cặp nghề tại doanh nghiệp. 

4. Hợp ñồng học nghề ñược giao kết trực tiếp giữa người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề với 
người học nghề. Trường hợp giao kết bằng văn bản thì hợp ñồng học nghề ñược lập thành hai bản 
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có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. 

ðiều 36. Nội dung h ợp ñồng học ngh ề 

1. Hợp ñồng học nghề phải có các nội dung sau ñây: 

a) Tên nghề học, kỹ năng nghề ñạt ñược; 

b) Nơi học và nơi thực tập; 

c) Thời gian hoàn thành khoá học; 

d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí; 

ñ) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp ñồng; 

e) Các thoả thuận khác không trái pháp luật và ñạo ñức xã hội.  

2. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề ñể làm việc cho doanh nghiệp thì 
hợp ñồng học nghề ngoài những nội dung quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này còn có các nội dung sau
ñây: 

a) Cam kết của người học nghề về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;  

b) Cam kết của doanh nghiệp về việc giao kết hợp ñồng lao ñộng sau khi học xong; 

c) Trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp 
trong thời gian học nghề. 

3. Hợp ñồng học nghề theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy 
ñịnh tại khoản 1 ðiều này, phải có thỏa thuận thời gian bắt ñầu ñược trả công và mức tiền công trả 
cho người học nghề theo từng thời gian. 

ðiều 37. Chấm dứt hợp ñồng học ngh ề 

1. Người học nghề ñơn phương chấm dứt hợp ñồng học nghề thì không ñược trả lại học phí. 
Trường hợp người học nghề ñi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm ñau, tai nạn, thai sản không ñủ 
sức khoẻ hoặc gia ñình có khó khăn không thể tiếp tục học nghề thì ñược trả lại phần học phí ñã 
ñóng của thời gian học còn lại.   

2. Cơ sở dạy nghề ñơn phương chấm dứt hợp ñồng học nghề thì phải báo cho người học 
nghề biết trước ít nhất ba ngày làm việc và trả lại toàn bộ học phí ñã thu, trừ những sự kiện bất khả 
kháng theo quy ñịnh của pháp luật dân sự. 

3. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề ñể làm việc cho doanh nghiệp, nếu 
người học nghề không làm việc theo cam kết thì phải bồi hoàn chi phí dạy nghề. Mức bồi hoàn do 
hai bên thoả thuận theo hợp ñồng học nghề. 

Chi phí dạy nghề gồm các khoản chi phí hợp lý cho người dạy, tài liệu, vật liệu thực hành, chi 
phí khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị và các chi phí khác ñã chi cho người học nghề. 

ðiều 38. Thi, ki ểm tra  

1. Thi, kiểm tra trong trong quá trình học nghề gồm kiểm tra ñịnh kỳ; kiểm tra kết thúc mô-ñun, 
môn học theo chương trình ñã ban hành; thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương ban hành quy chế thi, 
kiểm tra.  
  
Chương IV  
CƠ SỞ DẠY NGHỀ 

  
Mục 1 

TỔ CHỨC, HOẠT ðỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ,  
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRƯỜNG CAO ðẲNG NGHỀ 

ðiều 39. Các lo ại hình trung tâm d ạy ngh ề, trường trung c ấp ngh ề, trường cao ñẳng
ngh ề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề công lập do Nhà nước 
thành lập, ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo ñảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. 
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2. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề tư thục do các tổ chức 
hoặc cá nhân thành lập, ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo ñảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi 
thường xuyên. 

3. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề có vốn ñầu tư nước 
ngoài thành lập theo hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài do tổ chức, cá nhân nước
ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo ñảm kinh phí 
cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. 

ðiều 40. ðiều kiện thành l ập trung tâm d ạy ngh ề, trường trung c ấp ngh ề, trường cao 
ñẳng ngh ề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề ñược thành lập khi có 
ñề án bảo ñảm các ñiều kiện chủ yếu sau ñây: 

a) Có trường sở, khả năng tài chính và thiết bị dạy lý thuyết, thực hành phù hợp với nghề, 
trình ñộ và quy mô ñào tạo; 

b) Có ñội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ñủ về số lượng, ñồng bộ về cơ cấu, ñạt tiêu chuẩn về 
phẩm chất, trình ñộ chuẩn và kỹ năng nghề bảo ñảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề. 

2. ðiều kiện cụ thể thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng 
nghề do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quy ñịnh. 

ðiều 41. Thẩm quy ền, thủ tục thành l ập, cho phép thành l ập, ñình ch ỉ hoạt ñộng d ạy 
ngh ề, sáp nh ập, chia, tách, gi ải th ể trung tâm d ạy ngh ề, trường trung c ấp ngh ề, trường cao 
ñẳng ngh ề  

1. Thẩm quyền thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề 
công lập và cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề 
tư thục ñược quy ñịnh như sau: 

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau ñây gọi chung là Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết ñịnh thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề 
công lập thuộc tỉnh và cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề tư thục trên 
ñịa bàn; 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Người ñứng ñầu cơ quan trung ương của tổ 
chức chính trị - xã hội quyết ñịnh thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề trực thuộc; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết ñịnh thành lập 
trường cao ñẳng nghề công lập; cho phép thành lập trường cao ñẳng nghề tư thục. 

2. Người có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập thì có quyền ñình chỉ 
hoạt ñộng dạy nghề, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, 
trường cao ñẳng nghề. 

3. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập, ñình chỉ hoạt ñộng dạy nghề, sáp nhập, chia, tách, 
giải thể trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề và ñăng ký hoạt ñộng 
dạy nghề do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quy ñịnh. 

ðiều 42.  ðình ch ỉ hoạt ñộng d ạy ngh ề  

1. ðình chỉ hoạt ñộng dạy nghề của cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại các ñiều 15, 22 và 29 của 
Luật này khi có hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề gây hậu quả nghiêm trọng. 

2. ðình chỉ hoạt ñộng dạy nghề ñối với từng nghề của cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại các ñiều 15, 22 
và 29 của Luật này khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề sau ñây: 

a) Không bảo ñảm các ñiều kiện về trường sở, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề quy 
ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều 40 của Luật này; 

b) Không bảo ñảm các ñiều kiện về ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề quy ñịnh tại 

ñiểm b khoản 1 ðiều 40 của Luật này; 

c) Không bảo ñảm các ñiều kiện về chương trình, giáo trình dạy nghề quy ñịnh tại các ñiều 
13, 14, 20, 21, 27 và 28 của Luật này. 

3. Thời hạn ñình chỉ hoạt ñộng dạy nghề ñược thực hiện theo các quy ñịnh sau ñây: 
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a) ðình chỉ hoạt ñộng dạy nghề ñối với cơ sở dạy nghề cho ñến khi khắc phục xong vi phạm, 
nhưng tối ña không quá 24 tháng. Trường hợp quá thời hạn này mà vẫn chưa khắc phục xong vi 
phạm thì cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 15, khoản 3 ðiều 22 và khoản 2 ðiều 29 của 

Luật này không ñược tiếp tục hoạt ñộng dạy nghề; cơ sở dạy nghề quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 
ðiều 15, khoản 1 và khoản 2  ðiều 22, khoản 1 ðiều 29 của Luật này bị giải thể theo quy ñịnh tại 
ðiều 43 của Luật này; 

 b) ðình chỉ hoạt ñộng dạy nghề ñối với từng nghề của cơ sở dạy nghề cho ñến khi khắc phục 
xong vi phạm, nhưng tối ña không quá 12 tháng. Trường hợp quá thời hạn này mà vẫn chưa khắc 
phục xong vi phạm thì cơ sở dạy nghề không ñược tiếp tục hoạt ñộng dạy nghề ñối với nghề chưa 
khắc phục xong vi phạm. 

ðiều 43. Giải th ể trung tâm  dạy ngh ề, trường trung c ấp ngh ề, trường cao ñẳng ngh ề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề bị giải thể trong các 
trường hợp sau ñây: 

a) Có hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề gây hậu quả ñặc biệt nghiêm trọng;  

b) Khi trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề hết thời hạn bị ñình 
chỉ hoạt ñộng dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm; 

c) Theo ñề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, 

trường cao ñẳng nghề; 

d) Khi trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề hết thời hạn hoạt ñộng 
ñược ghi trong quy chế, ñiều lệ. 

2. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề bị giải thể phải xây 
dựng phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao ñộng, người học 

nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy ñịnh của pháp luật, trình người có thẩm quyền 
quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường 
cao ñẳng nghề xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 44. Quy ch ế trung tâm d ạy ngh ề, ðiều lệ trường trung c ấp ngh ề, ðiều lệ trường 
cao ñẳng ngh ề 

1. Quy chế mẫu của trung tâm dạy nghề có các nội dung chủ yếu sau ñây: 

a) Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm dạy nghề; 

b) Nhiệm vụ và quyền của giáo viên dạy nghề, người học nghề; 

c) Tổ chức, hoạt ñộng và quản lý trung tâm dạy nghề; 

d) Quan hệ giữa trung tâm dạy nghề với doanh nghiệp và xã hội. 

2. ðiều lệ mẫu của trường trung cấp nghề, ðiều lệ mẫu của trường cao ñẳng nghề có nội 
dung chủ yếu theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 52 của Luật giáo dục. 

3. Quy chế mẫu trung tâm dạy nghề, ðiều lệ mẫu trường trung cấp nghề, ðiều lệ mẫu trường 
cao ñẳng nghề do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương ban hành. 

4. Trung tâm dạy nghề căn cứ vào Quy chế mẫu ñể xây dựng Quy chế của trung tâm mình. 
Trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề căn cứ vào ðiều lệ mẫu ñể xây dựng ðiều lệ của 
trường mình. 

ðiều 45. Giám ñốc trung tâm d ạy ngh ề 

1. Giám ñốc trung tâm dạy nghề phải có ñủ các tiêu chuẩn sau ñây: 

a) Có phẩm chất, ñạo ñức tốt; 

b) Có bằng tốt nghiệp cao ñẳng trở lên; 

c) ðã qua ñào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý; 

d) ðủ sức khoẻ theo quy ñịnh.  
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2. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận giám ñốc trung tâm dạy nghề ñược quy ñịnh như sau:  

a) Người có thẩm quyền quyết ñịnh thành lập trung tâm dạy nghề công lập bổ nhiệm giám ñốc 
trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận giám ñốc trung tâm dạy nghề tư thục trên ñịa 

bàn theo ñề nghị của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở
hữu trung tâm. 

3. Giám ñốc trung tâm dạy nghề có các nhiệm vụ, quyền hạn sau ñây:  

a) Quản lý, ñiều hành các hoạt ñộng của trung tâm dạy nghề; 

b) Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 

4. Thủ tục bổ nhiệm, công nhận giám ñốc trung tâm dạy nghề ñược thực hiện theo quy ñịnh 
của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 

ðiều 46. Hiệu trưởng tr ường trung c ấp ngh ề, hiệu trưởng tr ường cao ñẳng ngh ề 

1. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao ñẳng nghề phải có ñủ các tiêu 
chuẩn sau ñây: 

a) Có phẩm chất, ñạo ñức tốt, ñã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5
năm; 

b) Có bằng tốt nghiệp ñại học trở lên ñối với hiệu trưởng trường trung cấp nghề; có bằng thạc 
sỹ trở lên ñối với hiệu trưởng trường cao ñẳng nghề; 

c) ðã qua ñào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý; 

d) ðủ sức khoẻ theo quy ñịnh.  

2. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường 
cao ñẳng nghề ñược quy ñịnh như sau:  

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Người ñứng ñầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội bổ
nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao ñẳng nghề công lập trực thuộc; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục 
trên ñịa bàn theo ñề nghị của hội ñồng quản trị hoặc cá nhân là chủ sở hữu trường; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương công nhận hiệu trưởng 
trường cao ñẳng nghề tư thục theo ñề nghị của hội ñồng quản trị hoặc cá nhân là chủ sở hữu
trường. 

3. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao ñẳng nghề có các nhiệm vụ, 
quyền hạn sau ñây: 

a) Quản lý, ñiều hành các hoạt ñộng của nhà trường;  

b) Hiệu trưởng trường trung cấp nghề cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, chứng chỉ sơ cấp 
nghề; hiệu trưởng trường cao ñẳng nghề cấp bằng tốt nghiệp cao ñẳng nghề, bằng tốt nghiệp trung 
cấp nghề, chứng chỉ sơ cấp nghề. 

4. Thủ tục bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao 
ñẳng nghề ñược thực hiện theo quy ñịnh của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở
trung ương. 

ðiều 47. Hội ñồng tr ường  

1. Hội ñồng trường ñược thành lập ñối với trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề
công lập; hội ñồng quản trị ñược thành lập ñối với trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề tư
thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên (sau ñây gọi chung là hội ñồng trường).   

2. Hội ñồng trường có các nhiệm vụ, quyền hạn sau ñây: 

a) Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, kế hoạch và các dự án phát triển của trường; 
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b) Quyết nghị về ñiều lệ hoặc sửa ñổi, bổ sung ñiều lệ của trường ñể trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 

c) Quyết nghị về huy ñộng và giám sát việc sử dụng các nguồn lực của trường; 

d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội ñồng trường, quy chế dân chủ trong các 
hoạt ñộng của trường. 

3. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của hội ñồng trường ñược 
quy ñịnh trong ðiều lệ mẫu của trường trung cấp nghề, ðiều lệ mẫu của trường cao ñẳng nghề. 

ðiều 48. Tổ chức ðảng, ñoàn th ể, tổ chức xã hội trong trung tâm d ạy ngh ề, trường 
trung c ấp ngh ề, trường cao ñẳng ngh ề   

Tổ chức ðảng Cộng sản Việt Nam, ñoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm dạy nghề, trường 
trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề hoạt ñộng theo ðiều lệ của tổ chức mình và theo quy ñịnh 
của pháp luật.  

ðiều 49. Hội ñồng tư vấn, Hội ñồng th ẩm ñịnh ch ương trình, giáo trình d ạy ngh ề trong 
trung tâm d ạy ngh ề, trường trung c ấp ngh ề, trường cao ñẳng ngh ề 

1. Hội ñồng tư vấn trong trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề 
do giám ñốc, hiệu trưởng thành lập ñể lấy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý, ñại diện các tổ chức 
trong trung tâm, trường nhằm thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của giám ñốc, hiệu trưởng. 

2. Hội ñồng thẩm ñịnh chương trình, giáo trình dạy nghề là tổ chức tư vấn giúp giám ñốc, hiệu 
trưởng duyệt chương trình, giáo trình. Hội ñồng thẩm ñịnh gồm giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề, 
cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật và người sử dụng lao ñộng am hiểu về nghề. Hội ñồng thẩm ñịnh 
có từ năm ñến chín thành viên tuỳ theo từng chương trình, giáo trình ñược thẩm ñịnh.   

3. Tổ chức, hoạt ñộng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng tư vấn và Hội ñồng thẩm ñịnh 
chương trình, giáo trình dạy nghề do giám ñốc, hiệu trưởng quy ñịnh. 

ðiều 50. Nhiệm vụ và quy ền hạn của trung tâm d ạy ngh ề, trường trung c ấp ngh ề, 
trường cao ñẳng ngh ề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề có nhiệm vụ, quyền 
hạn, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm quy ñịnh tại các ñiều 58, 59 và 60 của Luật giáo dục. 

2. Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp 
nghề, trường cao ñẳng nghề còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây: 

a) Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người họ



hoạt ñộng dạy nghề theo quy ñịnh của Luật này và các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan.  

ðiều 52. Thành l ập trung tâm d ạy ngh ề, trường trung c ấp ngh ề, trường cao ñẳng ngh ề
có vốn ñầu tư nước ngoài  

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề có vốn ñầu tư nước 
ngoài ñược thành lập khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

a) Có ñủ ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; 

b) Có trường sở, thiết bị dạy lý thuyết, thực hành phù hợp với nghề, trình ñộ và quy mô ñào 
tạo; 

c) Có văn bản chứng nhận của ngân hàng về vốn ñiều lệ.  

2. Cơ quan quản lý nhà nước về ñầu tư có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ñầu tư cho trung 
tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề có vốn ñầu tư nước ngoài khi có ñủ 
các ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này và có văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý nhà nước 
về dạy nghề có thẩm quyền. 

  
Mục 3 

CHÍNH SÁCH ðỐI VỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ  

ðiều 53. Chính sách ñối với cơ sở dạy ngh ề 

1. Nhà nước có chính sách giao hoặc cho thuê ñất, cơ sở vật chất, ưu ñãi về tín dụng, miễn, 
giảm thuế theo quy ñịnh của pháp luật ñối với cơ sở dạy nghề; miễn thuế theo quy ñịnh của pháp 
luật ñối với sản phẩm ñược tạo ra từ hoạt ñộng dạy nghề phục vụ cho cơ sở dạy nghề. 

2. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo ñiều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề, 
cơ sở ñào tạo khác, các nhà khoa học phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, 
ñặc biệt là trong các lĩnh vực về nông, lâm, ngư nghiệp. 

3. Cơ sở dạy nghề tư thục ñược hưởng các chính sách quy ñịnh tại các ñiều 65, 66, 67 và 68 của 
Luật giáo dục. 

ðiều 54. Chính sách ñối với cơ sở dạy ngh ề tiếp nh ận học sinh ph ổ thông dân t ộc nội 
trú, c ơ sở dạy ngh ề ñào tạo người lao ñộng ñi làm vi ệc ở nước ngoài  

1. Nhà nước có chính sách ñầu tư bảo ñảm các ñiều kiện cho cơ sở dạy nghề tiếp nhận học 
sinh phổ thông dân tộc nội trú khi ra trường ñược vào học nghề.  

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề phát triển các nghề ñáp ứng nhu cầu học 
nghề của người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài. 

  
Chương V  

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ   
CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ðỘNG  DẠY NGHỀ  

ðiều 55.  Quyền của doanh nghi ệp trong ho ạt ñộng d ạy ngh ề 

1. ðược thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao ñẳng nghề ñể ñào 
tạo nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cho xã hội. 

2. ðược tổ chức dạy nghề cho người lao ñộng ñể làm việc cho doanh nghiệp; ñược Nhà 
nước hỗ trợ khi tiếp nhận người tàn tật, khuyết tật vào học nghề và làm việc cho doanh nghiệp. 

3. ðược liên doanh, liên kết với cơ sở dạy nghề ñể tổ chức dạy nghề cho người lao ñộng; tổ 
chức nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy ñịnh của Luật này và quy
ñịnh khác của pháp luật có liên quan.  

4. ðược cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề, cơ sở dạy nghề mời tham gia hội ñồng thẩm 
ñịnh chương trình, giáo trình dạy nghề; giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và ñánh giá kết quả 
học tập của người học nghề; tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, ñánh giá kỹ năng nghề 
quốc gia ñối với những nghề liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

5. ðược trừ ñể tính thu nhập chịu thuế theo quy ñịnh của pháp luật ñối với các khoản chi phí 
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sau ñây: 

a) Các khoản ñầu tư, chi phí hợp lý của doanh nghiệp ñể duy trì hoạt ñộng của cơ sở dạy 
nghề trực tiếp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

b) Chi phí dạy nghề của doanh nghiệp cho người lao ñộng ñược tuyển dụng vào làm việc cho
doanh nghiệp. 

ðiều 56. Ngh ĩa vụ của doanh nghi ệp trong ho ạt ñộng d ạy ngh ề 

1. Cung cấp thông tin về ngành nghề, nhu cầu ñào tạo và sử dụng lao ñộng của doanh 
nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề.  

2. Tiếp nhận người học nghề ñến tham quan, thực tập kỹ năng nghề tại doanh nghiệp thông 
qua hợp ñồng với cơ sở dạy nghề. 

3. Trả công cho người học nghề khi họ trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh 
nghiệp. Mức tiền công do hai bên thỏa thuận. 

ðiều 57. Ngh ĩa vụ của doanh nghi ệp trong vi ệc ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao k ỹ năng 
ngh ề và ñào tạo lại ngh ề cho  người lao ñộng của doanh nghi ệp  

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao 
ñộng của doanh nghiệp ñể ñáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực và ñổi mới công nghệ trong sản xuất, 
kinh doanh. 

2. Tạo ñiều kiện cho người lao ñộng của doanh nghiệp vừa làm, vừa học ñể nâng cao trình 

ñộ kỹ năng nghề. 

3. ðào tạo lại nghề cho người lao ñộng khi chuyển sang làm công việc khác của doanh 
nghiệp. Chi phí ñào tạo lại và tiền lương, tiền công cho người lao ñộng trong thời gian học nghề do 
doanh nghiệp chi trả. 

  
Chương VI 

GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ, NGƯỜI HỌC NGHỀ 
  
Mục 1 

 GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 

ðiều 58. Giáo viên d ạy ngh ề 

1. Giáo viên dạy nghề là người dạy lý thuyết, dạy thực hành hoặc vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực 
hành trong các cơ sở dạy nghề. 

2. Giáo viên dạy nghề phải có những tiêu chuẩn quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 70 của Luật giáo dục. 

3. Trình ñộ chuẩn của giáo viên dạy nghề ñược quy ñịnh như sau:  

a) Giáo viên dạy lý thuyết trình ñộ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở 

lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ 
nhân, người có tay nghề cao; 

b) Giáo viên dạy lý thuyết trình ñộ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp ñại học sư phạm kỹ 
thuật hoặc ñại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao 
ñẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao; 

c) Giáo viên dạy lý thuyết trình ñộ cao ñẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp ñại học sư phạm kỹ 
thuật hoặc ñại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp 

cao ñẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao; 

d) Trường hợp giáo viên dạy nghề quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c của khoản này không có 
bằng tốt nghiệp cao ñẳng sư phạm kỹ thuật hoặc ñại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ 
ñào tạo sư phạm. 

ðiều 59. Nhiệm vụ và quy ền của giáo viên d ạy ngh ề 

1. Giáo viên dạy nghề có các nhiệm vụ quy ñịnh tại ðiều 72 của Luật giáo dục. 

2. Giáo viên dạy nghề có các quyền quy ñịnh tại ðiều 73 của Luật giáo dục và các quyền sau
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ñây: 

a) ðược ñi thực tế sản xuất, tiếp cận với công nghệ mới; 

b) ðược sử dụng các tài liệu, phương tiện, ñồ dùng dạy học, thiết bị và cơ sở vật chất của cơ 

sở dạy nghề ñể thực hiện nhiệm vụ ñược giao; 

c) ðược tham gia ñóng góp ý kiến về chủ trương, kế hoạch của cơ sở dạy nghề, xây dựng chương 
trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và các vấn ñề có liên quan ñến quyền lợi của giáo viên. 

ðiều 60.  Tuyển dụng, bồi dưỡng về chuyên môn, nghi ệp vụ ñối với giáo viên d ạy ngh ề 

1. Tuyển dụng giáo viên dạy nghề ở cơ sở dạy nghề công lập phải bảo ñảm các tiêu chuẩn 

quy ñịnh tại khoản 2 và khoản 3 ðiều 58 của Luật này và ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp 
luật về cán bộ, công chức và pháp luật về lao ñộng.  

2. Tuyển dụng giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề tư thục phải bảo ñảm các tiêu chuẩn 
quy ñịnh tại khoản 2 và khoản 3 ðiều 58 của Luật này và ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp 

luật về lao ñộng. 

3. Việc bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ 
năng nghề, tin học, ngoại ngữ ñối với giáo viên dạy nghề thực hiện theo quy ñịnh của Thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 

ðiều 61. Th ỉnh gi ảng  

1. Cơ sở dạy nghề ñược mời người có ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại khoản 2 và khoản 3 

ðiều 58 của Luật này ñến giảng dạy theo chế ñộ thỉnh giảng. 

2. Người ñược mời thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy ñịnh tại ðiều 72 của Luật giáo 
dục. 
3. Người ñược mời thỉnh giảng là cán bộ, công chức phải bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình 
công tác. 

ðiều 62. Chính sách ñối với giáo viên d ạy ngh ề 

1. ðược hưởng chính sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách tiền lương, chính sách 
ñối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó 
khăn quy ñịnh tại các ñiều 80, 81 và 82 của Luật giáo dục. 
2. ðược hưởng phụ cấp khi dạy thực hành các nghề nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm theo quy ñịnh 
của Chính phủ và ñược hưởng các chính sách khác ñối với nhà giáo. 
  
Mục 2 

NGƯỜI HỌC NGHỀ 

ðiều 63. Nhiệm vụ và quy ền của người học ngh ề 

Người học nghề có các nhiệm vụ và quyền quy ñịnh tại ðiều 85 và ðiều 86 của Luật giáo dục. 

ðiều 64. Ngh ĩa vụ làm vi ệc có th ời hạn của người học ngh ề 

1. Người tốt nghiệp các khoá học nghề theo chế ñộ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà 
nước ñặt hàng, cấp học bổng, chi phí dạy nghề hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp ñịnh ký kết với 
Nhà nước Việt Nam 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 dạy nghề. 

2. Người tốt nghiệp các khoá học nghề do người sử dụng lao ñộng cấp học bổng, chi phí dạy 
nghề phải làm việc cho người sử dụng lao ñộng theo thời hạn ñã cam kết trong hợp ñồng học nghề; 
trường hợp không thực hiện ñúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí dạy nghề. 

ðiều 65. Chính sách ñối với người học ngh ề 

1. Người học nghề ñược hưởng chính sách học bổng và trợ cấp xã hội, chế ñộ cử tuyển, 
chính sách tín dụng giáo dục, chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên 
quy ñịnh tại các ñiều 89, 90, 91 và 92 của Luật giáo dục. 

2. Học sinh tốt nghiệp trường trung học cơ sở dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông dân 
tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi ñược tuyển thẳng vào học  trường trung cấp nghề. 

3. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú khi chuyển sang học nghề ñược hưởng chính 
sách như học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú. 
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4. Trong quá trình học nghề nếu người học nghề ñi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm ñau, tai 
nạn, thai sản không ñủ sức khoẻ hoặc gia ñình có khó khăn không thể tiếp tục học nghề hoặc ñi làm 
thì ñược bảo lưu kết quả học nghề và ñược trở lại tiếp tục học tập ñể hoàn thành khóa học. Thời 
gian ñược bảo lưu kết quả học nghề không quá bốn năm.   

ðiều 66. Chính sách ñối với người học ngh ề ñể ñi làm vi ệc ở nước ngoài  

1. Nhà nước có chính sách tổ chức dạy nghề cho người lao ñộng ñể ñưa ñi làm việc ở nước
ngoài. 

2. Trường hợp người ñang học nghề mà ñi làm việc ở nước ngoài thì ñược bảo lưu kết quả 
học nghề. Thời gian ñược bảo lưu kết quả học nghề không quá bốn năm.   

ðiều 67. Chính sách ñối với người ñạt giải trong các k ỳ thi h ọc sinh gi ỏi ngh ề 

1. Nhà nước khuyến khích người học nghề tham gia thi học sinh giỏi nghề ñể nâng cao năng 
lực thực hành nghề. Người ñạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia, quốc tế ñược khen 
thưởng theo quy ñịnh của pháp luật về thi ñua khen thưởng. 

2. Người ñạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia, nếu có bằng 
tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp nghề ñược tuyển thẳng vào trường 
cao ñẳng, trường cao ñẳng nghề ñể học ngành nghề phù hợp với nghề ñã ñạt giải. 

3. Người ñạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc tế, nếu có bằng 
tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp nghề thì ñược tuyển thẳng vào 
trường ñại học ñể học ngành nghề phù hợp với nghề ñã ñạt giải.  

  
Chương VII 

DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT 

ðiều 68. Mục tiêu d ạy ngh ề cho ng ười tàn t ật, khuy ết tật 

Dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật nhằm giúp họ có năng lực thực hành nghề phù hợp 
với khả năng lao ñộng của mình ñể tự tạo việc làm hoặc tìm ñược việc làm, ổn ñịnh ñời sống và hoà 
nhập cộng ñồng. 

ðiều 69. Cơ sở dạy ngh ề cho ng ười tàn t ật, khuy ết tật 

1. Cơ sở dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật phải bảo ñảm các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 
40 của Luật này và các ñiều kiện sau ñây: 

a) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề; giáo trình, phương pháp và thời gian dạy nghề phù hợp 
với người tàn tật, khuyết tật; 

b) Giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho người tàn tật, khuyết tật. 

2. Các công trình xây dựng phục vụ cho người tàn tật, khuyết tật học nghề phải bảo ñảm các 
tiêu chuẩn theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

ðiều 70. Chính sách ñối với cơ sở dạy ngh ề cho ng ười tàn t ật, khuy ết tật 

1. Nhà nước khuyến khích các cơ sở dạy nghề tuyển người tàn tật, khuyết tật vào học hòa 
nhập; khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở dạy nghề dành cho người tàn tật, khuyết tật. 

2. Cơ sở dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật ñược hưởng các chính sách quy ñịnh tại ðiều 
53 của Luật này và ñược Nhà nước hỗ trợ về tài chính ñể ñầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề; 
ñược giao ñất không thu tiền hoặc thuê ñất ở nơi thuận lợi cho việc học nghề của người tàn tật, 
khuyết tật. 

ðiều 71. Chính sách ñối với người tàn t ật, khuy ết tật học ngh ề 

1. ðược hưởng học bổng và trợ cấp xã hội, chế ñộ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục, 
chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên quy ñịnh tại các ñiều 89, 90, 91
và 92 của Luật giáo dục. 

2. ðược tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí. 

3. ðược giảm hoặc miễn học phí. 
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4. Người tàn tật, khuyết tật học nghề thuộc hộ nghèo ñược miễn học phí, ñược cấp học bổng 
và hỗ trợ ăn, ở, ñi lại theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 72. Chính sách ñối với giáo viên d ạy ngh ề cho ng ười tàn t ật, khuy ết tật 

1. Nhà nước ñầu tư ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, phương pháp dạy nghề
ñối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật. 

2. Giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật ñược hưởng chế ñộ ñối với giáo viên dạy nghề 
quy ñịnh tại ðiều 62 của Luật này và ñược hưởng phụ cấp ñặc thù theo quy ñịnh của Chính phủ. 
  
Chương VIII  
KIỂM ðỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ  

ðiều 73. Ki ểm ñịnh ch ất lượng d ạy ngh ề 

1. Kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề nhằm ñánh giá, xác ñịnh mức ñộ thực hiện mục tiêu, 
chương trình, nội dung dạy nghề ñối với cơ sở dạy nghề. 

2. Kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề ñược thực hiện ñịnh kỳ ñối với cơ sở dạy nghề trong phạm 
vi cả nước. Kết quả kiểm ñịnh ñược công bố công khai ñể người học nghề, xã hội biết và giám sát. 

ðiều 74. Nội dung, hình th ức ki ểm ñịnh ch ất lượng d ạy ngh ề 

1. Nội dung kiểm ñịnh chất lượng ñối với cơ sở dạy nghề bao gồm các tiêu chí sau ñây: 

a) Mục tiêu và nhiệm vụ; 

b) Tổ chức và quản lý; 

c) Hoạt ñộng dạy và học; 

d) Giáo viên và cán bộ quản lý; 

ñ) Chương trình, giáo trình; 

e) Thư viện;  

g) Cơ sở vật chất, thiết bị, ñồ dùng dạy học; 

h) Quản lý tài chính; 

i) Các dịch vụ cho người học nghề. 

2. Các hình thức kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề bao gồm:  

a) Tự kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề; 

b) Kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. 

ðiều 75. Quản lý và t ổ chức thực hi ện ki ểm ñịnh ch ất lượng d ạy ngh ề  

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quy ñịnh tiêu chuẩn, quy 
trình kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề, chỉ ñạo, tổ chức thực hiện kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề. 

ðiều 76. Nhi ệm vụ và quy ền hạn của cơ sở dạy ngh ề trong vi ệc thực hi ện kiểm ñịnh 
chất lượng d ạy ngh ề 

1.  Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về nâng cao chất lượng dạy 
nghề. 

2. Tổ chức tự kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm ñịnh chất lượng 
dạy nghề. 

3. Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt ñộng kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề khi cơ quan 
quản lý nhà nước về dạy nghề thực hiện kiểm ñịnh tại cơ sở mình. 

4. Trong trường hợp không ñồng ý với kết luận kiểm ñịnh thì có quyền khiếu nại theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ðiều 77. Công nh ận ñạt tiêu chu ẩn ki ểm ñịnh ch ất lượng d ạy ngh ề 

1. Cơ sở dạy nghề ñã ñược kiểm ñịnh chất lượng nếu ñạt yêu cầu thì ñược cấp giấy chứng 
nhận ñạt tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn năm
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năm.  

2. Cơ sở dạy nghề không duy trì ñược chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng dạy 
nghề thì bị thu hồi giấy chứng nhận ñạt tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương có thẩm quyền cấp và 
thu hồi giấy chứng nhận ñạt tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề. 

ðiều 78. Nhi ệm vụ, quy ền hạn của cơ sở dạy ngh ề ñược công nh ận ñạt tiêu chu ẩn 
kiểm ñịnh ch ất lượng d ạy ngh ề 

Cơ sở dạy nghề ñược công nhận ñạt tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề có các nhiệm 
vụ, quyền hạn sau ñây: 

1. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy nghề; 

2. Hằng năm báo cáo kết quả tự kiểm ñịnh với cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề;  

3. ðược hưởng chính sách hỗ trợ ñầu tư ñể nâng cao chất lượng dạy nghề và ñược tham gia 
ñấu thầu thực hiện chỉ tiêu dạy nghề theo ñơn ñặt hàng của Nhà nước. 

  
Chương IX 

ðÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ  KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA  

ðiều 79. Tiêu chu ẩn kỹ năng ngh ề quốc gia  

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia ñược xây dựng theo bậc trình ñộ kỹ năng nghề cho mỗi nghề. 
Số lượng bậc trình ñộ kỹ năng nghề ñối với từng nghề phụ thuộc vào mức ñộ phức tạp của nghề ñó. 

2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là cơ sở ñể người lao ñộng phấn ñấu nâng cao trình ñộ 
ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất, kinh doanh và ñể người sử dụng lao ñộng bố trí công 
việc, trả lương hợp lý cho người lao ñộng; góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp; là căn cứ ñể xây dựng chương trình dạy 
nghề phù hợp với yêu cầu của sản xuất, kinh doanh. 

ðiều 80. Xây dựng và ban hành tiêu chu ẩn kỹ năng ngh ề quốc gia  

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về lao ñộng ở trung ương ban hành nguyên tắc, quy 
trình và tổ chức chỉ ñạo việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, 
phối hợp với cơ quan, hội nghề nghiệp có liên quan tổ chức xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ 
năng nghề quốc gia cho từng nghề sau khi có văn bản thoả thuận của Thủ trưởng cơ quan quản lý 
nhà nước về lao ñộng ở trung ương. 

ðiều 81. Tổ chức thực hi ện vi ệc ñánh giá, c ấp chứng ch ỉ kỹ năng ngh ề quốc gia  

1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao ñộng ở trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức chỉ ñạo việc thực hiện ñánh giá kỹ năng nghề quốc gia 
của người lao ñộng.  

2. Cơ quan quản lý nhà nước về lao ñộng ở trung ương thực hiện quản lý việc ñánh giá, cấp 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

ðiều 82. Quy ền của người lao ñộng trong vi ệc tham d ự ñánh giá k ỹ năng ngh ề quốc gia  

1. Người lao ñộng có kỹ năng nghề tích luỹ ñược trong quá trình học tập, làm việc có quyền 
tham dự ñánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Người lao ñộng có quyền ñề nghị phúc khảo kết quả ñánh giá kỹ năng nghề quốc gia; tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật về việc ñánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật. 

3. Người lao ñộng ñạt yêu cầu ở bậc trình ñộ kỹ năng nghề nào thì ñược cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia ở bậc trình ñộ ñó. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có giá trị trong phạm vi cả 
nước. 

  
Chương X  
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QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DẠY NGHỀ 

ðiều 83. Nội dung qu ản lý nhà n ước về dạy ngh ề 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển dạy
nghề. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề.  

3. Quy ñịnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên 
dạy nghề; danh mục nghề ñào tạo ở các cấp trình ñộ; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị; quy chế 
tuyển sinh và cấp bằng, chứng chỉ nghề. 

4. Tổ chức thực hiện việc kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề. 

5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt ñộng dạy nghề. 

6. Tổ chức bộ máy quản lý dạy nghề. 

7. Tổ chức, chỉ ñạo việc ñào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. 

8. Huy ñộng, quản lý và sử dụng các nguồn lực ñể phát triển dạy nghề. 

9. Tổ chức, chỉ ñạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về dạy nghề. 

10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về dạy nghề. 

11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề; giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý vi phạm pháp luật về dạy nghề. 

ðiều 84. Cơ quan qu ản lý nhà n ước về dạy ngh ề 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dạy nghề. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
thực hiện quản lý nhà nước về dạy nghề. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương 
thực hiện quản lý nhà nước về dạy nghề theo thẩm quyền.  

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về dạy nghề theo phân cấp của 
Chính phủ và có trách nhiệm ñầu tư phát triển dạy nghề ñáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ñịa
phương. 

ðiều 85. ðầu tư cho d ạy ngh ề 

Các nguồn tài chính ñầu tư cho dạy nghề, ngân sách nhà nước chi cho dạy nghề, ưu tiên ñầu 
tư tài chính và ñất ñai xây dựng cơ sở dạy nghề, khuyến khích ñầu tư cho dạy nghề, học phí, lệ phí
tuyển sinh học nghề, ưu ñãi về thuế trong xuất bản giáo trình dạy nghề, sản xuất thiết bị dạy nghề 
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại các ñiều 101, 102, 103, 104, 105 và 106 của Luật giáo dục. 

ðiều 86. Quỹ hỗ trợ học ngh ề 

1. Quỹ hỗ trợ học nghề ñược thành lập ñể hỗ trợ cho người học nghề. 

2. Nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ học nghề bao gồm ñóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, 
cơ quan, tổ chức, cá nhân; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Nhà nước
khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñóng góp cho Quỹ hỗ trợ học nghề.  

3. Quỹ hỗ trợ học nghề hoạt ñộng không vì mục ñích lợi nhuận, ñược miễn thuế. Việc quản lý 
và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề phải ñúng mục ñích và theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Chính phủ quy ñịnh cụ thể việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề.  

ðiều 87. Hợp tác qu ốc tế về dạy ngh ề 

Hợp tác quốc tế về dạy nghề ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 108 và ðiều 109 của Luật giáo 
dục. 

ðiều 88. Thanh tra d ạy ngh ề 

1. Thanh tra dạy nghề là thanh tra chuyên ngành. 

2. Việc thanh tra về hoạt ñộng trong lĩnh vực dạy nghề thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật 
về thanh tra. 

3. Chính phủ quy ñịnh cụ thể về tổ chức và hoạt ñộng của thanh tra dạy nghề. 

ðiều 89. Xử lý vi ph ạm  
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1. Cá nhân có hành vi vi phạm các quy ñịnh của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi phạm mà 
bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Tổ chức có hành vi vi phạm các quy ñịnh của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi 
phạm mà bị xử phạt hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Việc xử phạt hành chính ñối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dạy nghề ñược 
thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 90. Khi ếu nại, tố cáo và gi ải quy ết khi ếu nại, tố cáo  

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt ñộng dạy nghề thực hiện theo quy 
ñịnh của pháp luật. 
  
Chương XI  

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 91. Hiệu lực thi hành  

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2007. 

Trường hợp có sự khác nhau giữa quy ñịnh của Luật này với quy ñịnh của luật khác về cùng một nội 
dung liên quan ñến hoạt ñộng dạy nghề thì áp dụng theo quy ñịnh của Luật này. 

ðiều 92. Hướng d ẫn thi hành  

Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành các ñiều 62, 72, 84, 86, 88 và 89 của Luật 
này. 

                
Luật này ñã ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, Kỳ họp thứ 

10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

  
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
     Nguyễn Phú Tr ọng  

Các file ñính kèm: 
Thông tin văn bản
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Cơ quan ban hành: Quốc hội
Cơ quan ban hành: 29/11/2006

ðóng
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