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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 01/2019/TT-BGDĐT 

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

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019 
 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT  

ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng  

các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển 
sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT 
ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành 
đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

1. Khoản 1 Điều 3 sửa đổi, bổ sung như sau: 
“1. Ngành đào tạo trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là ngành quy định trong Danh 

mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.” 
2. Điều 4 sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 4. Giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng 
1. Giảng viên cơ hữu trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh được quy định như sau: 
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a) Giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục công lập là viên chức được tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức; 

b) Giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục tư thục là người lao động ký hợp 
đồng lao động có thời hạn 3 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ 
luật lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc 
theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động 
khác; do cơ sở giáo dục trả lương và chi trả các khoản khác thuộc chế độ, chính 
sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành. 

2. Giảng viên thỉnh giảng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải có trình độ từ 
thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, có ký hợp đồng thỉnh giảng theo quy định về chế 
độ giảng viên thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành liên 
quan khác, được cơ sở giáo dục trả lương, thù lao theo hợp đồng thỉnh giảng. 

3. Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng quy đổi trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là 
giảng viên có chức danh hoặc trình độ khác nhau của cơ sở giáo dục được quy đổi 
theo hệ số như sau: 

Hệ số giảng viên cơ hữu 
Trình độ Cơ sở giáo 

dục đại học
Trường trung 
cấp, cao đẳng 

Hệ số GV 
thỉnh 
giảng  

- Giảng viên có trình độ đại học  
- Giảng viên có trình độ thạc sĩ 
- Giảng viên có trình độ tiến sĩ 
- Giảng viên có chức danh phó giáo sư 
- Giảng viên có chức danh giáo sư 

0,3  
1,0 
2,0 
3,0 
5,0 

1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
1,0 

a) Đối với khối ngành nghệ thuật, giảng viên là nghệ sĩ nhân dân có bằng đại 
học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có 
trình độ tiến sĩ; giảng viên là nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành 
tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ thạc sĩ. 

b) Đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các 
chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có 
trình độ tiến sĩ; giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các 
chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có 
trình độ thạc sĩ.” 

3. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“2. Số lượng giảng viên cơ hữu quy đổi theo khối ngành gồm: giảng viên cơ 

hữu ngành quy đổi và giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành đó. 
Trong đó, số lượng giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành được 
xác định như sau: 
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4. Sửa đổi, bổ sung điểm a và bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6 như sau: 
“a) Sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: sinh viên đại 

học theo hình thức chính quy, sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp các ngành 
đào tạo giáo viên theo hình thức chính quy, sinh viên liên thông theo hình thức 
chính quy, sinh viên văn bằng hai đào tạo theo hình thức chính quy, không bao 
gồm sinh viên cử tuyển đại học chính quy; 

d) Sinh viên bị sàng lọc là sinh viên đã nhập học vào cơ sở giáo dục nhưng sau 
thời gian đào tạo tiêu chuẩn (thời gian thiết kế cho chương trình đào tạo) chưa đủ 
điều kiện được công nhận tốt nghiệp hoặc không còn tiếp tục theo học tại cơ sở 
giáo dục. 

5. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 7. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy  
1. Cơ sở giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy theo quy định 

của Thông tư này, công bố công khai và chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu 
tuyển sinh đã xác định, các tiêu chí xác định chỉ tiêu, chất lượng đào tạo và cam 
kết chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy hàng năm được xác định bằng tổng 
quy mô đào tạo chính quy xác định trên cơ sở năng lực của từng khối ngành, đáp 
ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Điều 6 của Thông tư này trừ đi tổng quy 
mô sinh viên chính quy đang đào tạo tại cơ sở giáo dục và cộng thêm số sinh viên 
dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh. 

3. Đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ 
tiêu được xác định cho ngành đó không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành 
theo quy định. 

4. Đối với ngành đào tạo có chương trình đã được công nhận đạt chuẩn kiểm 
định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại 
Điều 52 Luật Giáo dục đại học, có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ 
tiêu tuyển sinh của hội đồng trường thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo 
cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó, 
phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này nhưng không vượt quá 120% chỉ tiêu 
đào tạo của ngành đó trong năm trước liền kề; phải công bố công khai trong đề án 
tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền. 

5. Đối với cơ sở giáo dục trong ba năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển 
sinh, được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành, có nghị quyết thông qua chủ trương 

Số lượng giảng 
viên cơ hữu môn 

chung quy đổi của 
khối ngành i 

Tổng số giảng viên cơ hữu ngành quy đổi của 
tất cả khối ngành của cơ sở giáo dục 

Tổng số giảng 
viên cơ hữu môn 

chung quy đổi của 
cơ sở giáo dục 

Số lượng giảng viên cơ hữu ngành quy 
đổi của khối ngành i 

= x
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xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường thì được tự chủ xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh theo cam kết về chất lượng đào tạo, nhu cầu xã hội và các quy định sau: 

a) Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục được xác định theo năng lực đào tạo 
quy định tại khoản 2 Điều này; sau đó, ngành có chương trình đã kiểm định được 
tính theo quy định tại khoản 4 Điều này; ngành chưa có chương trình kiểm định 
không được tăng chỉ tiêu hoặc được tăng không quá 10% so với năm trước liền kề 
nếu kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong một năm kể từ khi tốt 
nghiệp đạt tỷ lệ từ 90% trở lên (căn cứ vào kết quả kiểm định và kết quả khảo sát 
sinh viên có việc làm hàng năm của cơ sở giáo dục). 

b) Nếu tỷ lệ việc làm trung bình của sinh viên trong một năm kể từ khi tốt 
nghiệp đạt từ 90% trở lên (căn cứ vào kết quả kiểm định và kết quả khảo sát sinh 
viên có việc làm hàng năm của cơ sở giáo dục), có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi 
xác định chỉ tiêu theo điểm a khoản này còn được xác định chỉ tiêu tuyển sinh tăng 
thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong bốn năm 
trước liền kề năm tuyển sinh. Nếu cơ sở giáo dục chưa đủ bốn năm có sinh viên tốt 
nghiệp thì tính số trung bình cộng sinh viên bị sàng lọc của các khóa đã tốt nghiệp. 

6. Cơ sở giáo dục chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng bởi 
các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành thì không tăng 
chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề; trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
và khoản 4 Điều này.  

7. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy nằm trong tổng chỉ 
tiêu tuyển sinh đại học chính quy và được xác định theo quy định tại Điều 5 Quyết 
định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.” 

6. Điểm b khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học nằm trong tổng 

chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học và được xác định theo quy định tại Điều 5 
Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.” 

 Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019.  
 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc sở 
giáo dục - khoa học và công nghệ; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường 
đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng, Hiệu trưởng trường trung cấp tuyển sinh 
nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Hải An   


