
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

LÀM VIỆC, HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG  

(Ban hành theo quyết định số: 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) 
Căn cứ:  

 Quy chế Công tác người nước ngoài tại Việt Nam (Ban hành theo Quyết định 
số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;  

 Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa X 
về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

 Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam (Ban hành theo Quyết 
định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

 Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các Trường 
đại học của Việt Nam; 

 Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 07/3/2006 qui định chế độ suất chi đào tạo 
học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam; 

 Thông tư số 41/2008/TT-BTC ngày 22/5/2008 hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn 
cho học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam; 

Điều kiện thực tế của trường của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Hiệu trưởng ban hành “Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc, học tập tại 

Trường” để áp dụng trong nội bộ Trường. 

 

Chương 1: Những quy định chung  

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

1. Đối tượng 

Người nước ngoài đến làm việc, học tập tại Trường là người không mang quốc tịch 
Việt Nam hoặc là người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (sau đây gọi chung là người 
nước ngoài). 

Người nước ngoài làm việc, học tập tại Trường bao gồm các nhóm sau: 

a. Người nước ngoài làm việc theo các chương trình, dự án, hợp đồng về đào tạo, 
nghiên cứu;  

b. Người nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu, trao đổi khả năng hợp tác với Trường; 
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c. Người nước ngoài học tập tại Trường (sau đây gọi chung là lưu học sinh) bao gồm: 

- Lưu học sinh hiệp định là các lưu học sinh học tập, thực tập và nghiên cứu khoa học 
theo các hiệp định, thoả thuận của Chính phủ và các Bộ, ngành với các đối tác nước ngoài; 

- Lưu học sinh tự túc là những lưu học sinh học tập, thực tập và nghiên cứu khoa 
học theo thoả thuận, hợp đồng ký với Trường. 

2. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và quản lý đối với người nước ngoài 
làm việc, học tập tại Trường.  

2. Quy định này quy định quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài, của các đơn vị và  
cá nhân quản lý và làm việc với người nước ngoài tại Trường. 

Điều 2. Ngôn ngữ làm việc và học tập  

1. Người nước ngoài đến làm việc, LHS học tập và nghiên cứu ngắn hạn không bắt 
buộc phải dùng tiếng Việt. 

2. LHS học tập dài hạn tại Trường được sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài 
theo quy định của chương trình đào tạo.  

 

Chương 2: Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú 

Điều 3. Thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh  

1. Giấy mời do Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền ký. Việc mời người nước 

ngoài đến làm việc, học tập tại Trường phải đảm bảo được mục đích nhập cảnh của người 

nước ngoài và phù hợp với chức năng, hoạt động của đơn vị tiếp nhận và của Trường.  

2. Phòng HTQT hỗ trợ thủ tục xin cấp thị thực Việt Nam trên cơ sở đề nghị chính 

thức bằng văn bản của đơn vị/ cá nhân tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc, học tập tại 

Trường (Phụ lục 1). 

3. Đơn vị/ cá nhân tiếp nhận người nước ngoài có trách nhiệm cung cấp hồ sơ đề nghị cấp 

thị thực Việt Nam đầy đủ theo quy định hiện hành cho phòng HTQT (phụ lục 2). 

4. Khi người nước ngoài có nhu cầu chuyển đổi mục đích thị thực, thay đổi loại thị 

thực phù hợp với kế hoạch làm việc, học tập tại Trường, đơn vị /cá nhân tiếp nhận người 

nước ngoài đề nghị bằng văn bản và chuẩn bị hồ sơ xin chuyển đổi mục đích, loại thị thực 

đầy đủ theo quy định hiện gửi phòng HTQT. 

5. Khi người nước ngoài có nhu cầu tiếp tục làm việc, học tập tại Trường mà thị 

thực hết hạn hoặc không thuộc diện tiếp tục được miễn thị thực thì đơn vị/ cá nhân tiếp 

nhận người nước ngoài có trách nhiệm đề nghị và chuẩn bị hồ sơ xin cấp thị thực mới 

đầy đủ theo mẫu quy định gửi phòng HTQT (Phụ lục 3).  
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6. Các đề nghị về nhập xuất cảnh được tiếp nhận và giải quyết trong thời gian quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và của Trường, kể từ 

ngày Phòng HTQT nhận được hồ sơ hợp lệ. 

7. Lệ phí giải quyết thủ tục nhập xuất cảnh theo qui định về lệ phí cấp thị thực 

của Bộ Tài chính và quy định nội bộ của Trường. 

Điều 4. Đăng ký cư trú  

1. Người nước ngoài đến làm việc, học tập tại Trường phải đăng ký mục đích, thời hạn, 

địa chỉ cư trú và kế hoạch làm việc, học tập tại Việt Nam với Phòng HTQT thông qua đơn vị, cá 

nhân giới thiệu, tiếp nhận. Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm thông báo cho Phòng HTQT bằng 

văn bản bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến những nội dung này trong suốt quá trình người 

nước ngoài làm việc, học tập tại Trường. 

2. Người nước ngoài có nhu cầu đến làm việc, học tập ở các địa phương theo kế hoạch 

đã đăng ký cần thông báo cho Phòng HTQT hỗ trợ thủ tục xin phép thông qua đơn vị tiếp nhận. 

3. Người nước ngoài phải làm thủ tục khai báo tạm trú đến Cơ quan công an phường, 

xã thông qua đơn vị quản lý nếu tạm trú trong địa phận Trường hoặc chủ quản lý nhà ở nơi 

người nước ngoài tạm trú; 

4. Phòng HTQT có trách nhiệm chuyển nội dung đăng ký cư trú của người nước ngoài 

đến Phòng Bảo vệ của Trường, Cơ quan Công an thị trấn, huyện và Cơ quan quản lý nhập xuất 

cảnh thuộc Công an thành phố.  

 

Chương 3 

Điều kiện và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh 

Điều 5. Điều kiện văn bằng 

1. Đại học và sau đại học 

LHS đại học và sau đại học phải có đầy đủ văn bằng tốt nghiệp ít nhất tương đương văn 
bằng tốt nghiệp của Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 
Việt Nam. 

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ 

LHS học các khoá bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải có đủ các 
điều kiện và tiêu chuẩn đã thoả thuận giữa Việt Nam với phía gửi đào tạo, hoặc hợp đồng đào 
tạo đã ký kết. 

3. Thực tập sinh 

LHS thực tập theo chuyên ngành, tuỳ theo cấp, bậc thực tập phải có văn bằng tốt 

nghiệp hoặc chứng chỉ tương ứng với chuyên ngành và cấp bậc thực tập theo yêu cầu  của đợt 

thực tập. 



 4 

Điều 6. Điều kiện sức khoẻ và tuổi 

1. Điều kiện sức khoẻ  

LHS phải có đầy đủ sức khoẻ như quy định đối với công dân Việt Nam. Khi vào học 

tại Trường LHS phải kiểm tra lại sức khoẻ, nếu bị mắc các bệnh xã hội, truyền nhiễm nguy 

hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước. Nếu mắc các bệnh 

thông thường sẽ được điều trị trong vòng 3 tháng theo chế độ bảo hiểm qui định, nếu không 

đủ sức khoẻ cũng được trả về nước. 

2. Điều kiện tuổi 

- Tuổi của LHS theo hiệp định:  Đối với hệ đại học không quá 30 tuổi tính đến ngày 

nhập học; hệ sau đại học không quá 40 tuổi tính đến ngày nhập học.  

-  Không hạn chế tuổi đối với thực tập sinh, học viên bồi dưỡng nâng cao trình độ và 

LHS tự túc. 

Điều 7. Hồ sơ của lưu học sinh  

LHS phải có hồ sơ đầy đủ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, gồm: 

- 1 bản tóm tắt lý lịch; 

- 1 bản sao các văn bằng cần thiết theo Điều 5 của Quy chế này (có công chứng 

hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo); 

- 1 bản sao học bạ; 

- 1 giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo 

cấp trước khi đến với Việt Nam không quá 6 tháng); 

- 1 bản đề cương nghiên cứu (đối với nghiên cứu sinh và thực tập sinh); 

- 4 ảnh cỡ 4x6 (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). 

Điều 8. Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh 

1. Căn cứ thông báo của Bộ GD&ĐT Việt Nam đối với LHS diện hiệp định, hợp 

đồng đào tạo đối với LHS tự túc, phòng Hợp tác quốc tế (HTQT) có trách nhiệm đón LHS 

từ các cơ sở đào tạo về Trường.  

2. Thủ tục tiếp nhận  

- Kiểm tra hồ sơ LHS theo điều 7;  

- Tiếp nhận LHS.  

- Kiểm tra chế độ trang bị, cấp phát ban đầu đối với LHS theo hiệp định;  

 



 5 

Chương 4. Học tập, nghiên cứu của lưu học sinh 

Điều 9. Học dự bị, vào học thẳng  

1. Học dự bị 

LHS học dự bị theo quy định của Bộ GD&ĐT được thực hiện tại các cơ sở đào tạo 
dự bị. Học sinh đủ các tiêu chuẩn quy định và được Bộ GD&ĐT ra quyết định phân bổ học 
tập, nghiên cứu tại ĐHNNHN sẽ được tiếp nhận về Trường.  

2. Vào học thẳng  

LHS có đủ trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và có đủ điều 
kiện về văn bằng, sức khoẻ và tuổi quy định tại điều 5 và điều 6 của quy định này sẽ được 
vào học thẳng chính khóa.  

Điều 10. Thời gian đào tạo  

1. Đại học, sau đại học  

Thời gian đào tạo đối với LHS ở tất cả các bậc đại học từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được 
thực hiện như đối với công dân Việt Nam theo chương trình đào tạo cụ thể của Trường.  

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ  

LHS học các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải thực 
hiện đúng các yêu cầu về thời hạn, chương trình, nội dung khóa học đã được thoả thuận giữa 
Việt Nam với phía gửi đào tạo và tuân thủ các qui định của Nhà trường cho người nước 
ngoài. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học sẽ được Trường cấp chứng chỉ/ giấy 
chứng nhận theo thẩm quyền.  

3. Thực tập sinh  

LHS đến Việt Nam thực tập theo chuyên ngành phải hoàn thành nội dung chương 
trình theo đề cương thực tập đúng thời hạn đã được Trường /đơn vị chấp nhận; phải báo cáo 
trước Bộ môn quản lý về kết quả thực tập hoặc phải thi các môn theo chương trình, kế 
hoạch thực tập đã quy định. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập sẽ được Trường cấp 
chứng chỉ /giấy chứng nhận theo thẩm quyền.  

Điều 11. Thi, bảo vệ luận văn cuối khóa, luận văn tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ  

 Việc học tập, nghiên cứu, kiểm tra, thi, xét lên lớp, thi cuối khoá, bảo vệ luận văn, 
luận án, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ đối với LHS từ bậc 
đại học đến tiến sỹ được thực hiện như đối với công dân Việt Nam theo Quy chế đào tạo 
từng bậc học do Bộ GD&ĐT Việt Nam ban hành. Ngoài bản gốc văn bằng tốt nghiệp hoặc 
chứng chỉ bằng tiếng Việt, LHS được cấp bản tương đương bằng tiếng Anh kèm theo.  

Điều 12. Chuyển ngành học và chuyển trường  

LHS không được tự ý chuyển ngành học hoặc chuyển trường. Nếu LHS có nguyện 
vọng thì phải có đơn đề nghị, phải được sự đồng ý của Đại sứ quán, Bộ GD&ĐT đối với 
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LHS theo hiệp định; phải được sự đồng ý của Trường với LHS tự túc. Việc chuyển trường, 
chuyển ngành học chỉ giải quyết trong năm học thứ nhất. 

Điều 13. Lưu học sinh tự túc  

1. Nhà trường sẵn sàng nhận và tạo thuận lợi để người nước ngoài đến học tập, 
nghiên cứu và thực tập theo chế độ tự túc kinh phí (tự trang trải chi phí đào tạo và sinh hoạt 
trong thời gian học tập tại Trường). Người học được tự lựa chọn ngành học, trên cơ sở thoả 
thuận trực tiếp và ký kết Hợp đồng với Trường. Các vấn đề liên quan đến LHS tự túc được 
giải quyết trên cơ sở Hợp đồng đào tạo và các điều khoản quy định công tác người nước 
ngoài học tại Trường.  

2. Các LHS theo Hiệp định sau khi nhận được thông báo của Bộ GD&ĐT Việt Nam 
chuyển sang chế độ tự túc, LHS phải trực tiếp ký Hợp đồng đào tạo với Trường và mọi chế 
độ được giải quyết theo quy định hiện hành.  

Chương 5. Các chế độ đối với lưu học sinh 

Điều 14. Chế độ tài chính  

 Tiêu chuẩn, chế độ đảm bảo sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh và các khoản tài 
chính khác liên quan đến LHS được giải quyết theo Hiệp định, thỏa thuận hoặc hợp đồng 
đào tạo đã ký kết.  

Điều 15. Chế độ kéo dài thời gian học tập  

1. Trong toàn khoá học, sinh viên đào tạo đại học được quyền kéo dài một năm học 
(so với hệ đào tạo 4 hoặc 5 năm), được bảo vệ lại luận văn tốt nghiệp lại một lần. Trong thời 
gian này LHS được hưởng các chế độ theo qui định. Sau năm kéo dài, nếu vẫn không đủ 
điều kiện để tiếp tục học, sau khi bảo vệ lại luận văn, hoặc thi lại cuối khóa, nếu vẫn không 
đạt thì LHS phải về nước hoặc được học tiếp, bảo vệ lại, thi lại cuối khóa theo chế độ tự túc.  

Kết thúc khóa học, LHS học đại học không đủ điều kiện tốt nghiệp, có quyền được 
trở về trường học lại, thi lại theo chế độ tự túc trong thời gian không quá 3 năm so với thời 
gian quy định của khoá học.  

2. Trong toàn  bộ thời gian học tập (gồm cả thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp), 
học viên đào tạo thạc sĩ được phép gia hạn 01 lần và thời gian tối đa không quá 01 năm.  

3. LHS là  nghiên cứu sinh được đào tạo theo Hiệp định không được tự ý kéo dài thời 
hạn nghiên cứu, nếu kéo dài thời hạn phải được Bộ GD&ĐT Việt Nam quyết định trên cơ 
sở văn bản đề nghị của cơ quan đại diện có thẩm quyền phía gửi đào tạo, giảng viên hướng 
dẫn và Hiệu trưởng. Thời hạn kéo dài tối đa không quá một năm. Nếu vẫn chưa hoàn thành 
chương trình đào tạo thì LHS phải về nước hoặc được nghiên cứu theo chế độ tự túc.  

Điều 16. Chế độ nghỉ học đối với lưu học sinh  

LHS không được tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, phải thực hiện đúng Quy chế đào tạo 
từng bậc học do Bộ GD&ĐT Việt Nam ban hành và Nội quy về học tập, thực tập tại 
ĐHNNHN. LHS nghỉ học quá số giờ quy định (có lý do và không có lý do) được giải quyết 
như đối với sinh viên Việt Nam theo quy chế và quy định trên.  
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LHS được nghỉ học có thời hạn tối đa 01 năm học (không nhận học bổng) để giải 
quyết việc riêng nếu có lý do chính đáng được phía gửi đào tạo cho phép, được Trường 
đồng ý và được Bộ GD&ĐT Việt Nam chấp nhận. 

 

Chương 6: Quản lý lưu học sinh/người nước ngoài 

Điều 17. Trách nhiệm của Trường đối với lưu học sinh   

1. Tiếp nhận quản lý và chịu trách nhiệm về đào tạo, sinh hoạt của LHS thuộc phạm 
vi quản lý.  

a. Với lưu học sinh theo hiệp định:   

- Chịu trách nhiệm về chương trình, kế hoạch và chất lượng chuyên môn trong đào 
tạo LHS: bố trí nơi ở, lớp học, giảng viên hướng dẫn; theo dõi quản lý việc học tập, nghiên 
cứu; cấp phát văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ theo thẩm quyền; báo cáo tình hình học 
tập và kết quả học tập của LHS sau mỗi học kỳ, năm học và toàn khóa học với Bộ GD&ĐT.  

b. Với lưu học sinh tự túc:  

-  Chỉ nhận đào tạo LHS tự túc với những ngành mà ĐHNNHN được phép. Trên cơ 
sở ý kiến đề nghị, giới thiệu của các cơ sở đào tạo LHS, ý kiến đề nghị của Đại sứ quán 
nước có LHS xin học tự túc, Trường xem xét và quyết định tiếp nhận.  

- Soạn thảo Hợp đồng, ký hợp đồng đào tạo với LHS và ra quyết định tiếp nhận vào 
học chính thức.  

- Hoàn thiện lập hồ sơ LHS về trường, bố trí chỗ ăn, ở và các điều kiện sinh hoạt học tập.  

- Thực hiện trách nhiệm giáo dục, đào tạo theo các điều khoản đã ký kết trong hợp 
đồng đào tạo.  

- Thực hiện việc quản lý thu, chi học phí của LHS theo chế độ tài chính hiện hành.  

- Không nhận những LHS vi phạm khuyết điểm, hoặc không đạt yêu cầu về trình độ 
ngoại ngữ.   

2. Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các việc liên quan đến 
LHS thuộc phạm vi quản lý.  

3. Thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước Việt Nam đối với LHS và chế độ báo 
cáo định kỳ về tình hình LHS với Bộ GD&ĐT.  

4. Tổng kết, bế giảng (đối với LHS học đến cuối khoá, tốt nghiệp), phối hợp với các 
cơ quan có trách nhiệm giải quyết chế độ, các thủ tục bàn giao và tiễn LHS về nước.  

Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý lưu học sinh 

1. Phòng Hợp tác Quốc (HTQT) 

1.2. Trách nhiệm quản lý lưu học sinh 

a. Tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT, hoàn tất thủ tục nhập học, chuyển 
hồ sơ và thông báo đến các đơn vị có liên quan. 
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Tiếp nhận lưu học sinh về trường và tiễn lưu học sinh về nước theo quy định. 

Bố trí nơi ở và quản lý lưu học sinh nội trú. 

b. Tổng hợp hồ sơ để theo dõi quá trình học tập và lưu trú của LHS.  

c. Bàn giao hồ sơ cho lưu học sinh sau khi hoàn thành khoá học, khoá bồi dưỡng 
nâng cao nghiệp vụ, thực tập. 

Tư vấn và hỗ trợ LHS trong việc soạn thảo các văn bản liên quan đến thủ tục đào tạo 
và tài chính trình Nhà trường xét duyệt. 

c. Chủ trì soạn thảo hợp đồng đối với lưu học sinh tự túc và báo cáo Bộ GD&ĐT. 

d. Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các đề nghị chuyển ngành học, đề tài nghiên cứu, đề 
cương thực tập, chuyển trường, nghỉ hè, nghỉ phép, nghỉ việc riêng theo quy định. 

e. Tiếp nhận và hỗ trợ thực hiện các thủ tục khai báo tạm trú, gia hạn thị thực theo  
quy định của pháp luật.  

f. Chủ trì tổ chức các buổi họp mặt toàn thể LHS để phổ biến các quy định, quy chế, 
nội quy của Bộ, Trường; Giao lưu văn hoá, tham quan du lịch, các ngày tết, ngày lễ.. 

g. Phối hợp với Ban quản lý đào tạo và các Khoa chuyên môn tổ chức các lớp học phụ 
đạo ngoài giờ (tiếng Việt và chuyên môn) cho LHS (nếu có yêu cầu và trong điều kiện có thể). 

2. Phòng Tài chính - Kế toán  

a. Lập dự toán kinh phí từng quý liên quan đến LHS. 

b. Cấp phát và thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan tới LHS. 

c. Cung cấp các số liệu tài chính liên quan đến LHS cho Phòng HTQT để tổng hợp 
báo cáo với các Bộ, Ban Ngành theo yêu cầu. 

d. Hỗ trợ và đảm bảo các thủ tục tài chính của chương trình, dự án HTQT. 

3. Ban Quản lý đào tạo  

a. Tiếp nhận, quản lý hồ sơ đào tạo lưu học sinh trong quá trình học hệ sau đại học tại 
Trường theo các quy định hiện hành. Bàn giao hồ sơ cho Phòng HTQT ngay sau khi lưu học 
sinh hoàn thành khoá học. 

b. Quản lý và cung cấp thông tin về quá trình học tập theo từng học kỳ và cả năm học 
của lưu học sinh cho Phòng HTQT để tổng hợp báo cáo với các Bộ, Ban Ngành theo yêu cầu. 

4. Các Khoa chuyên môn  

a. Bố trí giáo viên hướng dẫn thực tập, nghiên cứu, phụ đạo cho LHS học các chuyên 
ngành do Khoa quản lý. 

b. Phản ánh với Phòng HTQT về tình hình học tập của LHS theo định kỳ hoặc yêu 
cầu đột xuất. 

5. Phòng Công tác Chính trị và Công tác sinh viên 

a. Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị 
giữa học sinh các nước. 
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b. Tham dự các ngày lễ, tết và lễ bàn giao LHS tốt nghiệp; các hoạt động HTQT để 
đưa tin lên trang web của Trường. 

6. Phòng Quản trị - Thiết bị và XDCB 

a. Phối hợp với Phòng HTQT mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho lưu học sinh 
theo quy định. 

b. Lập kế hoạch  sửa chữa nhà, cửa, các thiết bị điện, nước tại khu ký túc xá LHS. 

7. Phòng Tổ chức Cán bộ  

Hỗ trợ thực hiện thủ tục các chế độ bảo hiểm theo quy định cho lưu học sinh. 

8. Phòng Bảo vệ  

 Đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ khu vực ký túc xá LHS   

9. Đoàn Thanh niên CSHCM và Hội sinh viên Trường 

a. Phối hợp với Phòng HTQT tổ chức vận động LHS tham gia các phong trào giao 
lưu văn hoá, văn nghệ thể thao …. 

b. Lựa chọn sinh viên Việt Nam tham gia giúp đỡ LHS trong quá trình học tập và 
sinh hoạt tại Trường. 

Điều 19: Trách nhiệm quản lý người nước ngoài đến trường làm việc 

1. Trách nhiệm của phòng HTQT 

a. Hướng dẫn đơn vị tiếp nhận và người nước ngoài thực hiện các quy định của 
pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

b. Theo dõi, thống kê về nhập xuất cảnh, quá trình làm việc và cư trú của người nước 
ngoài làm việc, học tập tại Trường. 

c. Báo cáo định kỳ và đột xuất về các vấn đề liên quan đến người nước ngoài yêu cầu 
của cơ quan chức năng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận người nước ngoài 

1. Bảo đảm mục đích nhập cảnh bao gồm: 

a. Đăng ký với Phòng HTQT nội dung, chương trình hoạt động dự kiến của 
người nước ngoài được tiếp nhận trước khi người đó nhập cảnh; 

b. Quản lý hoạt động của người nước ngoài được tiếp nhận, đảm bảo thực hiện 
đúng nội dung, kế hoạch làm việc, học tập đã đăng ký;  

c. Thực hiện các thủ tục liên quan hoạt động làm việc, học tập của người nước 
ngoài được tiếp nhận theo quy định của pháp luật. 

2. Phối hợp với Phòng HTQT, Phòng Bảo vệ và cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết sự cố phát sinh đối với người nước ngoài, cụ thể: 

a. Tham gia xử lý và khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật, 
tai nạn hoặc những sự việc phát sinh liên quan đến người nước ngoài được đơn vị tiếp 
nhận theo yêu cầu của cơ quan chức năng; 
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b. Thông báo kịp thời cho cơ quan Công an về những hoạt động của người nước 
ngoài được đơn vị tiếp nhận liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

3. Bảo đảm chi phí hoặc bảo lãnh tài chính trong trường hợp người nước ngoài 
được đơn vị tiếp nhận không có khả năng tài chính tại chỗ để thanh toán các chi phí 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 20: Chế độ báo cáo 

Đơn vị tiếp nhận, quản lý người nước ngoài phải báo cáo với phòng HTQT kết 
quả làm việc, học tập của người nước ngoài ngay sau khi kết thúc thời gian làm việc 
(đối với trường hợp dưới 06 tháng), định kỳ 06 tháng một lần (đối với trường hợp từ 06 
tháng trở lên). Phòng HTQT báo cáo nhà trường hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất. 

 

Chương 7. Nhiệm vụ và quyền của lưu học sinh  

Điều 21. Nhiệm vụ của lưu học sinh 

a) Tuân thủ các quy định của nước CHXHCN Việt Nam, tôn trọng phong tục tập 
quán Việt Nam; Thực hiện nghiêm túc các qui chế  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui định 
của Trường ĐHNNHN về quản lý LHS. 

b) Hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chương trình, đề cương nghiên cứu theo đúng 
qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui định của Nhà trường. 

c) Trang phục lên lớp, các dịp lễ, tết, liên hoan gặp mặt và các cuộc họp giữa Ban 
lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị chức năng với LHS phải gọn gàng, lịch sự. 

d) Tôn trọng, đoàn kết và giúp đỡ các lưu học sinh và sinh viên khác cũng như sinh 
viên Việt Nam. 

e) Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt nội qui ký túc xá (phụ lục 4).  

f) Trong thời gian học tập, nghiên cứu, thực tập ở Việt Nam, LHS theo Hiệp định 
muốn đến nước thứ ba phải có đơn xin phép, được ĐHNNHN đồng ý và giới thiệu để làm 
thủ tục xuất nhập cảnh  sau khi được cơ quan có thẩm quyền của phía gửi đào tạo cho phép 
bằng văn bản, ĐHBKHN làm thủ tục và giải quyết các chế độ.  

Điều 22. Quyền của lưu học sinh 

a) Được hưởng các quyền lợi (học bổng, bảo hiểm và các chế độ sinh hoạt khác) theo 
quy định đối với lưu học sinh theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam ký với các nước.  

- Quyền lợi của các LHS tự túc được thực hiện theo Hợp đồng đào tạo đã ký với Trường 

b) Được tôn trọng, đối xử bình đẳng như học viên, sinh viên Việt Nam trong công tác 
học tập, nghiên cứu tại Trường. 

c) Lưu học sinh trong cùng một nước có quyền cử đại diện làm đầu mối liên hệ với 
Phòng HTQT và các đơn vị trong Trường. 

- Ý kiến của cá nhân LHS đề đạt với Trưởng đoàn, trưởng đoàn có trách nhiệm báo 
cáo bằng văn bản với Phòng HTQT thông qua cán bộ quản lý. Trưởng  
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đoàn LHS có trách nhiệm báo cáo tình hình LHS với Phòng HTQT định  
kỳ 3 lần/năm (hết học kỳ I, kỳ II và kết thúc năm học) chưa kể các vấn đề phát  
sinh khác. 

d) Được học bổ túc thêm tiếng Việt hoặc tiếng Anh, hoặc chuyên môn theo tinh thần 
tự nguyện trong khuôn khổ của qui định đối với LHS và khả năng của Nhà trường. Được đề 
cao văn hoá dân tộc mình và tôn trọng văn hoá dân tộc bạn trong KTX.  

e) Được tham gia các hoạt động  thể dục thể thao, văn hoá Việt Nam do Sứ quán 
hoặc Trường tổ chức. 

g) Lưu học sinh được về nước nghỉ hè, nghỉ lễ, được mời thân nhân đến thăm theo 
quy định của Việt Nam. 

 

Chương 6. Khen thưởng và kỷ luật 

Điều 23. Khen thưởng và kỷ luật đối với lưu học sinh 

1. Khen thưởng 

-  Lưu học sinh học tập tại Trường có thành tích trong học tập điểm tổng kết toàn 
khoá học đạt từ 7,0 trở lên sẽ được khen thưởng theo quy định của Trường, Bộ GD&ĐT. 

2. Kỷ luật  

- Nếu Lưu học sinh vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định khác 
có liên quan và quy định, nội quy của Trường sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy 
định của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định khác của pháp luật Việt Nam.  

Điều 24. Khen thưởng và kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân trong công tác quản 
lý lưu học sinh học tập tại Trường 

1. Khen thưởng 

- Đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý lưu học sinh học tập tại trường 
sẽ được khen thưởng. 

2. Kỷ luật  

-  Đơn vị, cá nhân vi phạm chế độ báo cáo, quản lý sẽ bị xử lý theo quy định của 
Trường và pháp luật của Nhà nước. 

Điều 25. Điều khoản thi hành 

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phố biến Quy định này đến toàn thể cán bộ viên chức 

để thống nhất thực hiện trong toàn Trường. Các đơn vị và cá nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện, 

nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và theo quy định của Nhà trường.  

 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với văn bản quy định 

này đều bị bãi bỏ. 
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PHỤ LỤC 1 
 

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
ĐƠN VỊ (thay bằng tên đơn vị) 

______________________ 

Số:       /CV-(ký hiệu tên viết tắt 
của đơn vị) 

V/v Cấp thị thực cho khách nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 201...... 

 
  Kính gửi:  - Ban Giám hiệu; 
    - Phòng Hợp tác quốc tế 
  
 Đề nghị làm thủ tục nhập xuất cảnh cho 01 khách sau đây: 
1. Họ và tên khách: .............................................................................................. 
2. Giới tính:.......................................................................................................... 
3. Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................... 
4. Cơ quan làm việc của khách:............................................................................ 
5. Nghề nghiệp: .................................................................................................... 
6. Quốc tịch (gốc và hiện nay): ............................................................................ 
7. Số hộ chiếu: ..................................................................................................... 
8. Thời hạn hộ chiếu: ........................................................................................... 
9. Thời gian lưu trú ở VN: ................................................................................... 
10. Mục đích nhập cảnh: ...................................................................................... 
11. Cơ quan mời/ đối tác phía Việt Nam: ............................................................. 
12. Chương trình/nội dung làm việc/dự án (kèm theo kế hoạch làm việc chi tiết 

nếu khách xin thị thực Việt Nam từ 03 tháng trở lên) :................................................... 
  
13. Loại thị thực (một/nhiều lần):......................................................................... 
14. Nơi nhận thị thực: Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại (tỉnh/thành 

phố?) ở (quốc gia?). Ví dụ: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ở Nhật Bản. 
15. Nơi tạm trú dự kiến ở Việt Nam: .................................................................... 
 

Nơi nhận: 
- HTQT 
- Lưu (đơn vị đề nghị) 

DUYỆT CỦA 
BGH 

PHÒNG HTQT ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
(thay bằng tên đơn 

vị) 

 
 
 
 
 
 
 



 13

PHỤ LỤC 2 
QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬP XUẤT CẢNH CHO 

KHÁCH NƯỚC NGOÀI 
  

Bước 1:  Hò sơ đề nghị nhập xuất cảnh cho khách nước ngoài: 
- Đơn vị đề nghị làm thủ tục NXC cho khách nước ngoài soạn thảo văn bản 

đề nghị theo mẫu quy đinh; 
- Kèm theo:  
+  Bản sao trang thông tin hộ chiếu (quét ảnh, fax); 
+  Kế hoạch làm việc cụ thể của khách tại Việt Nam nếu thời gian lưu trú 

nhiều hơn 03 tháng; 
+ Mẫu đơn đề nghị nhập xuất cảnh cho khách nước ngoài theo quy định; 
+  Các giấy tờ khác nếu có yêu cầu. 
 

Bước 2:  Đơn vị đề nghị làm thủ tục NXC chuyển hồ sơ đến Phòng HTQT. Thời gian 
dự kiến chậm nhất 20 ngày trước khi khách dự định nhập cảnh. 

  
Bước 3:  Phòng HTQT thụ lý Văn bản của đơn vị. Thời gian dự kiến: Từ 01- 03 ngày 
làm việc. 

  
Bước 4:  Phòng HTQT trình Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt 
đề nghị. Thời gian dự kiến 02 tuần kể từ ngày nhận được văn bản của Trường. 

  
Bước 5:  Phòng HTQT trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

- Thời gian dự kiến: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn cho phép 
của Bộ GD và ĐT xuất nhập cảnh - Bộ Công an. 

- Văn bản tham khảo: Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam (số 24/2000/ PL – UBTVQH ngày 28/4/2000). 

  
Bước 6:  Phòng HTQT thông báo kết quả cho đơn vị báo khách ngay khi Trường có 
giấy phép của Bộ Công An. 
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PHỤ LỤC 3 
 

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
ĐƠN VỊ……………….. 

_____________________________ 

Số:       /CV-(ký hiệu tên viết tắt 
của đơn vị) 

V/v Gia hạn thị thực cho khách nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 201...... 

 
  Kính gửi:  - Ban Giám hiệu; 
    - Phòng Hợp tác quốc tế 
  
 Đề nghị làm thủ tục gia hạn thị thực cho 01 khách sau đây: 
1. Họ và tên khách: .............................................................................................. 
2. Giới tính:.......................................................................................................... 
3. Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................... 
4. Cơ quan làm việc của khách:............................................................................ 
5. Nghề nghiệp: .................................................................................................... 
6. Quốc tịch (gốc và hiện nay): ............................................................................ 
7. Số hộ chiếu: ..................................................................................................... 
8. Thời hạn hộ chiếu: ........................................................................................... 
9. Thị thực số: ...................................................................................................... 
10. Thời hạn thị thực: ........................................................................................... 
11. Mục đích gia hạn:........................................................................................... 
12. Cơ quan mời/ đối tác phía Việt Nam: ............................................................. 
13. Chương trình/nội dung làm việc/dự án (kèm theo kế hoạch làm việc chi tiết 

nếu khách xin thị thực Việt Nam từ 03 tháng trở lên): ................................................... 
  
14. Thời gian xin gia hạn ở Việt Nam: ................................................................. 
15. Loại thị thực (một/nhiều lần):......................................................................... 
16. Nơi tạm trú ở Việt Nam: ................................................................................ 
 

Nơi nhận: 
- HTQT 
- Lưu (đơn vị đề nghị) 

DUYỆT CỦA 
BGH 

PHÒNG HTQT ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
(thay bằng tên đơn 

vị) 
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PHỤ LỤC 4 
 

NỘI QUY 
KÍ TÚC XÁ LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI  

Khách vào trong khu vực kí túc xá (KTX) Lưu học sinh (LHS) phải xuất trình 
đầy đủ giấy tờ tại phòng thường trực của bảo vệ hoặc cán bộ quản lý KTX.  

LHS chỉ được tiếp khách đến 21h00, riêng tối thứ 6 và thứ 7 được tiếp khách 
đến 22h. Trong trường hợp có khách ngủ qua đêm phải báo cáo và được sự đồng ý 
của cán bộ quản lý KTX. 

Buổi tối LHS ra khỏi ký túc xá phải trở về trước 23h00 cùng ngày. LHS đi 
khỏi KTX từ 2 ngày trở lên hay đi qua đêm phải có báo cáo trước với cán bộ quản lý 
KTX. 

Có ý thức tiết kiệm điện, khi ra khỏi phòng phải tắt toàn bộ các thiết bị điện. 

LHS chỉ được đun nấu trong bếp. Phải dọn vệ sinh sạch sẽ khu bếp công cộng 
sau khi nấu ăn xong.  

Để xe đạp, xe máy đúng nơi quy định. Không  đá bóng ở sảnh và sân trước cửa 
KTX. 

Có trách nhiệm giữ gìn mọi tài sản trong khu vực KTX. Nếu làm hỏng, làm 
mất phải bồi thường theo quy định. Không tự ý di chuyển tài sản công ra khỏi khu 
vực KTX. 

LHS không được tự ý chuyển phòng ở.  

Xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, văn hoá lành mạnh. Không được gây 
mất trật tự trị an làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của người khác. Trong trường 
hợp LHS muốn tổ chức các hoạt động tập thể phải báo cáo xin phép Phòng HTQT 
thông qua cán bộ quản lý KTX trước 5 ngày. 

Có trách nhiệm nhận tài sản được trang bị trong phòng ở khi nhập KTX và bàn 
giao cho cán bộ quản lý khi ra Trường. 

Có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, tham gia tổng vệ sinh khu KTX 1 
tháng/1 lần vào ngày cuối tuần của tháng.  

BAN QUẢN LÝ KTX 
 

 
 


