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CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, bao 

gồm: điều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện liên kết đào tạo; quyền hạn và trách 

nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo; quản lý hoạt động liên kết đào tạo; 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng cho việc liên kết đào tạo với các đại học, học viện, 

trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học (sau đây gọi 

chung là các trường) trong liên kết đào tạo theo các hình thức giáo dục chính quy 

và vừa làm vừa học; các trung tâm giáo dục thường xuyên trong liên kết đào tạo 

theo hình thức vừa làm vừa học. 

2. Quy định này không áp dụng đối với liên kết đào tạo có yếu tố nước 

ngoài; 

 Điều 3. Giải thích từ ngữ  

 Trong văn bản này các từ ngữ  được hiểu như sau: 

1. Liên kết đào tạo là sự hợp tác giữa các bên để tổ chức thực hiện các 

chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học. 

2. Đơn vị phối hợp đào tạo là chủ thể trực tiếp tham gia liên kết đào tạo với 

vai trò hợp tác, hỗ trợ các điều kiện thực hiện liên kết đào tạo.   

3. Hợp đồng liên kết đào tạo là văn bản được ký kết giữa các bên liên kết 

nhằm xác định quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm mà các bên thỏa thuận trong quá 

trình liên kết đào tạo. 

 Điều 4. Mục đích của hoạt động liên kết đào tạo 

1. Thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội; huy động tiềm năng 

của các trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương. 

 2. Tạo cơ hội học tập cho nhiều người trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng và xã hội hoá giáo dục. 
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Điều 5. Đối tượng tham gia liên kết đào tạo  

Đơn vị phối hợp đào tạo bao gồm các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao 

đẳng, đại học, các đại học, học viện và trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục thường 

xuyên cấp tỉnh). 

 Điều 6. Hợp đồng liên kết đào tạo 

1. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo: 

a) Cam kết trách nhiệm mà mỗi bên phải thực hiện khi tham gia liên kết đào tạo 

theo nội dung quy định tại Điều 12 của Quy định này. 

b) Thể hiện đầy đủ các thông tin về hoạt động diễn ra trong suốt quá trình đào 

tạo. Trong đó, những thông tin dưới đây phải có trong hợp đồng:  

- Thông tin về tuyển sinh gồm: ngành nghề đào tạo; thời gian đào tạo; hình thức 

đào tạo; hình thức tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; địa điểm đặt lớp; lệ phí tuyển sinh; 

học phí khoá học và các khoản phí bảo hiểm (nếu có). 

- Thông tin về đào tạo gồm: kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo của khoá 

học; phân công giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá, cấp bằng tốt nghiệp. 

- Thông tin về quản lý người học gồm: trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý 

và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học; việc thu học phí, lệ phí, bảo 

hiểm (nếu có) và trách nhiệm đền bù thiệt hại do không thực hiện được các cam kết 

trong hợp đồng kiên kết. 

2. Việc xác định phương thức, điều kiện thanh toán, phải phù hợp với quy định 

hiện hành về thanh toán, quyết toán tài chính; việc xác định trách nhiệm của mỗi bên 

phải minh bạch, hợp lý và đảm bảo các quy định hiện hành về giáo dục và đào tạo đối 

với trình độ được liên kết đào tạo. 

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

 Điều 7. Điều kiện thực hiện liên kết đào tạo  

1. Đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện): 

a) Ngành đào tạo dự định liên kết là những ngành đã được Học viện ban hành;  

b) Chỉ tiêu đào tạo đã được xác định theo đúng qui định; 

c) Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật 

chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học. 

2. Đối với đơn vị phối hợp đào tạo: 

a) Xác định được nhu cầu đào tạo về: Số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo; 

b) Xác định được địa điểm đặt lớp: 

Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa 

điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.  
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c) Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, 

thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp 

với mục tiêu đào tạo của khóa học. 

 Điều 8. Hồ sơ liên kết đào tạo 

Hồ sơ mở lớp liên kết đào tạo của Học viện gồm có: 

1. Chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ 

tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc 

thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (mẫu 2, Phụ lục), nhu cầu 

về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về 

liên kết đào tạo được hai bên ký; 

2. Công văn đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung 

ương hoặc Bộ, ngành có nhu cầu đào tạo; 

3. Các bản sao hợp lệ văn bản xác định về: chỉ tiêu được xác định, văn bản ban 

hành chương trình đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu 

có). 

 Điều 9. Bảo quản và lưu giữ hồ sơ liên kết đào tạo 

1. Hồ sơ được bảo quản và lưu giữ tại Học viện, gồm có: 

a) Hồ sơ mở lớp liên kết gồm các loại văn bản quy định tại khoản 1 Điều 8 của 

Quy định này; 

b) Hồ sơ tuyển sinh; 

c) Hồ sơ quản lý khóa đào tạo: Kế hoạch giảng dạy; Sổ lên lớp hàng ngày; Sổ 

đăng ký học sinh, sinh viên (tập lý lịch trích ngang có dán ảnh của học sinh, sinh viên);  

d) Các loại hồ sơ có liên quan (thi, kiểm tra học phần, tốt nghiệp);  

e) Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ. 

2. Hồ sơ được bảo quản và lưu giữ tại đơn vị phối hợp đào tạo gồm: 

a) Các văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quản lý có liên quan đến liên kết đào 

tạo khoá học; 

b) Hồ sơ quy định tại điểm c và d khoản 1 của Điều này. 

3. Thời hạn lưu giữ hồ sơ liên kết đào tạo được thực hiện theo văn bản quy định 

hiện hành về chế độ lưu trữ. 

CHƯƠNG III: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 

 THAM GIA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

 Điều 10. Quyền hạn của các bên tham gia liên kết 

1. Các bên tham gia liên kết có các quyền sau:  

a) Chủ động điều tra nhu cầu về nguồn nhân lực của thị trường lao động, nhu 

cầu được đào tạo của người học và được tìm hiểu, lựa chọn đối tác để liên kết đào tạo 

nếu đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này; 
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b) Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chấp thuận việc liên kết đào 

tạo, nếu có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này; 

c) Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, tài liệu, giáo trình và phí bảo 

hiểm (tự nguyện) phải thu theo quy định về bảo hiểm; 

d) Chủ động và trực tiếp ký hợp đồng liên kết đào tạo không thông qua bất kỳ 

một đối tác trung gian nào khác. 

2. Học viện được hoàn toàn chủ động trong việc tổ chức quá trình đào tạo gồm: 

xây dựng chương trình, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị); lập kế hoạch đào tạo; tổ chức tuyển sinh; phân 

công giảng dạy, hợp đồng thỉnh giảng; ra đề, chấm thi/kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện; xét công nhận kết quả và cấp bằng tốt nghiệp cho người học. 

3. Đơn vị phối hợp đào tạo được quyền đề xuất đơn vị chủ trì đào tạo bổ sung 

vào chương trình đào tạo những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thị 

trường lao động; được cử đại diện tham gia quản lý, nhận xét, đánh giá người dạy và 

người học theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo. 

 Điều 11. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết  

1. Học viện chịu trách nhiệm toàn diện về liên kết đào tạo:  xây dựng chỉ tiêu, 

tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo phù hợp với năng lực đào tạo của đơn vị 

mình, các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình, đánh giá công nhận kết quả và 

cấp bằng tốt nghiệp cho người học; thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về 

thu học phí, lệ phí; chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của các lớp liên kết; chịu sự 

kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đặt lớp về tất 

cả các hoạt động liên kết đào tạo. Cụ thể:  

a) Về tổ chức tuyển sinh, gồm: 

- Thông báo công khai và đầy đủ các thông tin về kỳ tuyển sinh trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về: số lượng, đối tượng, vùng tuyển, hình thức, lệ phí, 

địa điểm, lịch và những thông tin có liên quan như: ngành nghề, thời gian, hình thức, 

học phí, tiền mua tài liệu và các phí bảo hiểm (nếu có);  

- Tổ chức tuyển sinh theo các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh đối với 

từng trình độ đào tạo. 

b) Tổ chức đào tạo, gồm: Xây dựng chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo; 

đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên hoặc giáo viên, 

cán bộ quản lý, giáo trình, tài liệu, các thiết bị phục vụ dạy học); lập kế hoạch thực 

hiện, phân công giảng dạy, đánh giá, công nhận kết quả học tập và rèn luyện, cấp phát 

văn bằng, chứng chỉ; 
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c) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa 

phương về các hoạt động tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thu học phí, lệ phí, cấp bằng tốt 

nghiệp; 

d) Quản lý người học trong suốt quá trình đào tạo theo các quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng cho người học. 

2. Đơn vị phối hợp đào tạo chịu trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Học viện để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất: 

phòng học, máy móc, thiết bị, học liệu, cơ sở thực hành cho hoạt động dạy học; bố trí 

ăn ở thuận tiện cho người dạy và người học. 

b) Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nền nếp dạy-học 

đối với các lớp liên kết đặt tại cơ sở mình và phản ảnh kịp thời với Học viện những 

biểu hiện sai phạm để kịp thời chấn chỉnh. 

c) Phối hợp với Học viện để thực hiện chế độ chính sách đối với người học (nếu 

có), quản lý người học trong suốt quá trình đào tạo theo quy chế hiện hành.  

d) Duy trì việc đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh lớp học và môi trường xung 

quanh và có trách nhiệm liên hệ với đơn vị y tế khi có những sự cố xảy ra đe dọa đến 

sức khoẻ người dạy và người học. 

3. Hai bên liên kết đào tạo có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hợp đồng 

liên kết và các thỏa thuận khác giữa hai bên; phối hợp, theo dõi, giám sát lẫn nhau về 

các vấn đề thực hiện các quy chế về tuyển sinh, đào tạo; thực hiện chương trình, quản 

lý quá trình dạy-học; đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho người dạy, 

người học và việc thực hiện hợp đồng liên kết trong suốt quá trình  thực hiện khoá đào 

tạo. 

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO  

Điều 12. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo 

1. Khi phát hiện những vướng mắc trong hoạt động liên kết, thủ trưởng hai đơn 

vị liên kết có trách nhiệm cùng hợp tác với nhau để xử lý. 

2. Học viện thực hiện việc tự kiểm tra, giám sát và tham gia các đoàn thanh tra 

liên ngành trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động liên kết đào tạo. Nội dung thanh 

tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động liên kết được thực hiện theo quy định hiện hành 

về công tác thanh tra chuyên ngành về giáo dục. 

3. Trong quá trình liên kết đào tạo, nếu các bên liên kết vi phạm quy định về 

liên kết đào tạo thì sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành./. 

                     KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC    

 (đã ký) 

 Nguyễn Xuân Trạch 


