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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 52/2011/TT-BGDĐT 

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

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 
 

THÔNG TƯ 
Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,  
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ trung cấp chuyên nghiệp 
 

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 Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 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 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở 

ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ 
trung cấp chuyên nghiệp, như sau:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ 

tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp 
chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là TCCN). 

2. Văn bản này áp dụng đối với trường TCCN, cơ sở giáo dục đào tạo trình độ 
TCCN (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) và tổ chức, cá nhân có liên quan.  
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Điều 2. Thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định mở ngành đào tạo trình 
độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ sở đào 
tạo trực thuộc các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện một số quyền 
và nghĩa vụ chủ sở hữu đối với doanh nghiệp đó theo quy định của pháp luật.  

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo trình độ 
TCCN đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh. 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo trình độ 
TCCN đối với các cơ sở đào tạo thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, trường chính 
trị, trường quân sự tỉnh và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN.  

Điều 3. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ TCCN 

Cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ TCCN khi đảm bảo các điều 
kiện sau đây: 

1. Có đủ tư cách pháp nhân và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN. 

2. Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm 
vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân 
lực của địa phương và của ngành. Đảm bảo không có sự chồng chéo ngành đào tạo 
giữa các trường trên cùng một địa bàn.  

3. Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành.  

Trường hợp ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo, cơ 
sở đào tạo phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, 
nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của 
một số nước trên thế giới (nếu có) và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận 
bằng văn bản đối với ngành đào tạo này trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm 
quyền quyết định mở ngành. 

4. Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể: 

a) Giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật 
Giáo dục và Điều lệ trường TCCN; có trình độ và kinh nghiệm thực tế phù hợp với 
yêu cầu của học phần mà họ sẽ giảng dạy trong chương trình đào tạo; 

b) Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng 
của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành 
đăng ký mở, trong đó ít nhất 3 giáo viên có trình độ đại học trở lên đúng ngành với 
ngành đăng ký mở.  

5. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng 
ký mở, cụ thể: 

a) Có đủ phòng học đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Các phòng học 
phải đảm bảo về ánh sáng, thông gió, an toàn vệ sinh, cháy nổ và các trang thiết bị 
cơ bản phục vụ cho dạy - học; 
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b) Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập đáp ứng các yêu cầu thực hành, thực 
tập cơ bản của chương trình đào tạo. Các trang thiết bị trong phòng đảm bảo số 
lượng, chất lượng, bố trí phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, quy mô học 
sinh, phương pháp tổ chức dạy học, quy định về an toàn lao động và trình độ công 
nghệ của sản xuất hiện tại; 

Đối với các cơ sở thực tập bên ngoài trường, cơ sở đào tạo phải được sự đồng 
ý của cơ sở thực tập bên ngoài trường thể hiện bằng văn bản ký kết giữa hai bên; 

c) Thư viện có phòng tra cứu thông tin và các trang thiết bị phục vụ cho việc 
mượn, tra cứu tài liệu; có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và sách tham 
khảo cho học sinh và giáo viên theo yêu cầu của ngành đăng ký mở;  

d) Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố cam kết chất 
lượng giáo dục, công khai chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất 
lượng và công khai thu chi tài chính. 

6. Có chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần trong chương 
trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Chương trình phải đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN, trong 
đó kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo phải thể hiện phân bổ thời gian cho các 
hoạt động, các học phần và thời lượng học tập phù hợp với đối tượng đào tạo, đảm 
bảo tải trọng học tập dàn đều trong suốt khóa học. Chương trình đào tạo được xây 
dựng theo quy định tại mẫu 1 của Phụ lục II kèm Thông tư này. 

b) Chương trình chi tiết của từng học phần được xây dựng theo quy định tại mẫu 2 
của Phụ lục II, trong đó: 

- Tên gọi các học phần, thời lượng học phần, thời điểm thực hiện chương trình 
học phần phải thống nhất với chương trình đào tạo; 

- Mục tiêu của học phần phải khẳng định theo chuẩn đầu ra của học phần (yêu 
cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi mà học sinh phải đạt được sau khi kết 
thúc học phần) và nhất quán với mục tiêu của chương trình đào tạo; 

- Chương trình chi tiết học phần phải quy định điều kiện tiên quyết (nếu có) để 
yêu cầu học sinh cần phải đáp ứng trước khi vào học học phần; 

- Phương pháp dạy và học các học phần phải sử dụng các phương pháp phát huy 
được tính tích cực, chủ động của người học và phù hợp với tính chất của học phần; 

- Đánh giá kết quả học tập phải phù hợp với quy chế hiện hành về đào tạo TCCN 
và mục tiêu, tính chất của học phần; 

- Nội dung chi tiết của học phần gồm các nội dung về kiến thức, kỹ năng cụ thể 
của học phần được cụ thể hóa thành các phần, chương hoặc bài học và các nội dung 
chính cho từng chương, bài học. Các nội dung này phải đáp ứng được mục tiêu của 
học phần, phù hợp với thời lượng học phần và tải trọng dạy, học của giáo viên và 
học sinh. Nội dung các học phần chung phải phù hợp với những nội dung mà Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã quy định; 



6 CÔNG BÁO/Số 599 + 600/Ngày 26-11-2011

  

- Đối với bài thực hành tại phòng thí nghiệm hoặc đi thực tập tại cơ sở bên ngoài 
trường phải ghi rõ mục tiêu, nội dung thực hành, thực tập, kế hoạch, thời gian, các 
điều kiện đảm bảo chất lượng thực hành, thực tập và các yêu cầu khác đối với học 
sinh trong quá trình thực hành, thực tập; 

- Trang thiết bị dạy học phải ghi rõ tên, số lượng trang thiết bị, phương tiện, vật 
tư chính phục vụ cho việc dạy và học (lý thuyết và thực hành); 

- Yêu cầu đối với giáo viên giảng dạy học phần phải ghi rõ yêu cầu về trình 
độ chuyên môn, trình độ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm thực tế 
nghề nghiệp; 

- Nguồn tài liệu tham khảo dùng cho học phần phải ghi rõ tên tài liệu, tác giả, 
năm xuất bản, nhà xuất bản. Nếu nguồn tài liệu tham khảo từ Internet thì phải ghi 
rõ địa chỉ truy cập vào Website. Tài liệu tham khảo phải là những tài liệu cập nhật, 
gắn với nội dung học phần (có thể là tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài).  

c) Hội đồng xây dựng chương trình gồm các giảng viên, giáo viên có kinh 
nghiệm về những nội dung liên quan trong chương trình và kinh nghiệm giảng dạy 
TCCN; nhà quản lý giáo dục; chuyên gia về xây dựng chương trình; đại diện các đơn 
vị có sử dụng lao động thuộc ngành đào tạo. Tổng số giáo viên, giảng viên của cơ sở 
đào tạo tham gia Hội đồng không vượt quá 2/3 tổng số thành viên trong Hội đồng; 

d) Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần phải được thông 
qua bởi Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo (đối với cơ sở 
đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của một cơ sở đào tạo 
do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo 
không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc có văn bản chấp thuận 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường hợp cá biệt được quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 4).  

7. Có bộ máy quản lý và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo 
triển khai ngành đào tạo. 

8. Không vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và 
các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm liên tiếp tính đến 
ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo. 

9. Đối với một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đặc biệt (Sức khỏe; Thể 
dục thể thao; Nghệ thuật; Đào tạo giáo viên), ngoài những điều kiện mở ngành 
được quy định tại Văn bản này, cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng các điều kiện theo 
quy định của Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực này. 

Điều 4. Thẩm định chương trình đào tạo 

1. Cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo khi có đủ các 
điều kiện sau: 

a) Đã thành lập và tổ chức đào tạo được trên 3 năm; 

b) Có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành 
với ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 1 giáo viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên; 
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c) Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành; 

d) Không có vi phạm trong quá trình tự thẩm định các chương trình đào tạo 
trước đó hoặc thẩm định chương trình đào tạo cho cơ sở đào tạo khác. 

2. Cơ sở đào tạo được cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định 
thẩm định chương trình đào tạo trình độ TCCN cho cơ sở đào tạo khác khi có đủ 
các điều kiện sau: 

a) Có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành 
với ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 1 giáo viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên; 

b) Đang triển khai đào tạo trình độ TCCN ngành cần thẩm định và có ít nhất 3 
khóa học sinh của ngành cần thẩm định đã tốt nghiệp; 

c) Không có vi phạm trong quá trình tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc 
thẩm định chương trình đào tạo cho cơ sở đào tạo khác;  

d) Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý 
đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm liên tiếp 
tính đến thời điểm được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ TCCN 
cho cơ sở đào tạo có ngành đăng ký mở.  

3. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo 

a) Trước khi nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo, cơ sở đào tạo gửi công văn 
đến cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đề nghị cho phép tự thẩm định 
chương trình đào tạo (Phụ lục VII) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ định 
một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm định chương trình đào tạo. Trong thời hạn không 
quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở đào tạo đề nghị tự 
thẩm định chương trình đào tạo hoặc chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm 
định, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành phải có văn bản trả lời. 

Trường hợp ngành cần thẩm định chưa có trong danh mục ngành do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa 
phương không có cơ sở đào tạo nào có đủ điều kiện theo quy định để thẩm định 
chương trình đào tạo của ngành đăng ký mở và các trường hợp đặc thù khác, cơ 
quan có thẩm quyền quyết định mở ngành gửi văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và 
Đào tạo giải quyết cá biệt; 

b) Sau khi nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cho phép tự tổ chức 
thẩm định chương trình đào tạo hoặc chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín để thẩm 
định chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo tiến hành thực hiện các công việc sau: 

- Nếu cơ sở đào tạo được phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, Thủ 
trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp 
Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở mình; 

- Nếu cơ sở đào tạo không được phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào 
tạo, sau khi nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành, cơ 
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sở đào tạo gửi chương trình đào tạo đến cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền 
chỉ định để thẩm định. Thủ trưởng cơ sở đào tạo được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm 
định ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng để thẩm 
định chương trình đào tạo trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày 
cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành gửi công văn chỉ định cơ sở đào tạo 
làm nhiệm vụ thẩm định và đã nhận được chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo 
đề nghị thẩm định; 

- Thành phần Hội đồng thẩm định, nội dung và cách thức tiến hành phiên họp 
của Hội đồng được thực hiện theo quy định về thẩm định chương trình giáo dục 
TCCN hiện hành. Sau khi thẩm định xong chương trình đào tạo, Thủ trưởng cơ sở 
đào tạo làm nhiệm vụ thẩm định xác nhận vào biên bản của Hội đồng thẩm định 
(Phụ lục VI) và vào chương trình đào tạo; 

- Đối với những chương trình đào tạo giải quyết theo trường hợp cá biệt, cơ sở 
đào tạo gửi chương trình đào tạo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 
không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm 
quyền quyết định mở ngành và chương trình của cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sẽ có văn bản trả lời.  

4. Kinh phí tổ chức thẩm định chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo đăng ký 
mở ngành đào tạo chi trả theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN 
Hồ sơ đăng ký mở ngành do cơ sở đào tạo xây dựng, được đóng thành quyển 

và có đóng dấu giáp lai, bao gồm: 
1. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I). 
2. Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, bao gồm các nội dung: 
a) Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần; 
b) Năng lực của cơ sở đào tạo: 
- Danh sách giáo viên giảng dạy (mẫu 1 Phụ lục III); 
- Bảng kê cơ sở vật chất (mẫu 2 Phụ lục III); 
c) Các tài liệu và minh chứng kèm theo: 
- Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;  
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kèm Biên bản thẩm định chương 

trình đào tạo của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo thành lập (đối với cơ sở đào 
tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của cơ sở đào tạo do cơ 
quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không 
được phép tự thẩm định chương trình đào tạo), hoặc các văn bản về việc thẩm định 
chương trình đào tạo (đối với trường hợp cá biệt).  

- Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở (Phụ lục IV); 
- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn kèm theo chữ ký của người sở hữu 

văn bằng, chứng chỉ sư phạm của các giáo viên (trừ giáo viên đã tốt nghiệp đại 
học sư phạm); 
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- Minh chứng cho điều kiện quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 3 của Văn bản này; 

- Biên bản xác nhận các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ đào tạo kèm ý kiến bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, nơi 
trường đặt trụ sở về nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn (trừ các cơ sở đào tạo 
trực thuộc tỉnh). 

Điều 6. Quy trình mở ngành đào tạo trình độ TCCN 

1. Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh 

a) Cơ sở đào tạo lập 05 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Văn bản này và 
gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt 
yêu cầu theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo; 

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng các điều kiện mở ngành theo quy 
định, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo về tình trạng hồ sơ và đề nghị 
cơ sở đào tạo tiếp tục chuẩn bị các điều kiện; 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo. 

b) Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo 

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 
(Trưởng đoàn), 01 đại diện đơn vị trực tiếp quản lý về TCCN của Sở (Thư ký), 01 
đại diện của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, 01 đại diện của sở ngành địa 
phương liên quan, 01 chuyên gia có hiểu biết và kinh nghiệm về ngành đào tạo;  

- Nội dung kiểm tra gồm: Sự cần thiết của việc mở ngành; đối chiếu nội dung 
kê khai trong hồ sơ với các quy định hiện hành và các điều kiện thực tế như kế 
hoạch phân công giáo viên giảng dạy trong khóa học, bảng lương của trường, sổ 
bảo hiểm của giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực tế, dữ liệu của cơ sở đào 
tạo đã công bố công khai trên Website và các tài liệu minh chứng khác;  

- Biên bản kiểm tra (mẫu 1, Phụ lục V) phải ghi đầy đủ trung thực ý kiến của các 
thành viên có mặt trong buổi kiểm tra về tình trạng thực tế, khả năng đáp ứng các điều 
kiện cho phép đào tạo, ý kiến của lãnh đạo cơ sở đào tạo và cùng ký tên vào biên bản. 
Kết luận của Biên bản phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: Thống nhất việc phê duyệt mở ngành; chưa cho phép mở ngành, cần phải 
bổ sung các điều kiện còn thiếu; không thống nhất việc mở ngành; 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
quyết định mở ngành phải hoàn tất việc kiểm tra thực tế tại trường. 

c) Quyết định cho phép mở ngành đào tạo 

Nếu cơ sở đào tạo đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy định, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định phê duyệt mở ngành đào tạo trong thời 
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế. 
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Trường hợp cơ sở đào tạo chưa đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy 
định thì được phép bổ sung trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm 
tra thực tế. Sau khi hoàn thiện, cơ sở đào tạo gửi báo cáo bằng văn bản về các nội 
dung đã bổ sung kèm minh chứng và 02 bộ hồ sơ hoàn thiện tới cơ quan quyết định 
mở ngành: 

- Nếu cơ sở đào tạo đã đảm bảo các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, 
trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ sở đào tạo, 
cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định cho phép mở ngành đào tạo; 

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, cơ sở đào tạo vẫn chưa 
đáp ứng được các điều kiện mở ngành theo quy định thì phải sau 3 tháng kể từ ngày 
có kết quả kiểm tra, cơ sở đào tạo mới được phép nộp lại hồ sơ đăng ký mở ngành 
và phải thực hiện quy trình theo đúng các quy định tại khoản 1 Điều này. 

d) Quyết định cho phép mở ngành kèm hồ sơ đăng ký mở ngành hoàn thiện và 
Biên bản kiểm tra các điều kiện phải được cơ quan quyết định mở ngành gửi về Bộ 
Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký. 

2. Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, ngành và các cơ sở đào tạo khác 

a) Trước khi nộp hồ sơ tới cơ quan quyết định mở ngành, cơ sở đào tạo lập hồ 
sơ theo quy định tại Điều 5 và gửi 02 bộ tới Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đặt 
trụ sở chính kèm theo văn bản đề nghị kiểm tra xác nhận điều kiện về đội ngũ giáo 
viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; 

b) Kiểm tra, xác nhận điều kiện mở ngành 

- Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đặt trụ sở chính chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh 
đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Trưởng đoàn), đại diện đơn vị trực tiếp quản lý về 
TCCN của Sở (Thư ký), 01 đại diện của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, 
01 đại diện của sở ngành địa phương liên quan, 01 chuyên gia có hiểu biết và kinh 
nghiệm về ngành đào tạo; 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ 
với các điều kiện thực tế như: Bảng lương của trường, sổ bảo hiểm của giáo viên, 
cơ sở vật chất, trang thiết bị thực tế và các tài liệu minh chứng khác đồng thời lập 
biên bản kiểm tra (mẫu 2 Phụ lục V);  

- Thời hạn hoàn tất việc kiểm tra không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ; 

- Kinh phí để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra do cơ sở đào tạo đăng 
ký mở ngành chi trả theo quy định hiện hành. 

c) Cơ sở đào tạo gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký mở ngành kèm theo biên bản kiểm 
tra thực tế và ý kiến bằng văn bản về nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tới cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành: 

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt 
yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
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sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định cho phép mở ngành đào tạo 
trình độ TCCN. 

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện theo 
quy định, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, trong thời hạn 5 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quyết định mở ngành thông 
báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện của cơ 
sở đào tạo, nếu cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan có 
thẩm quyền ra quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN. 

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo chưa đáp ứng các điều kiện 
theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 
quyết định mở ngành thông báo bằng văn bản tình trạng hồ sơ và đề nghị cơ sở đào 
tạo tiếp tục chuẩn bị các điều kiện. Trường hợp này phải sau 3 tháng kể từ ngày cơ 
quan quyết định mở ngành gửi văn bản thông báo, cơ sở đào tạo mới được phép 
nộp lại hồ sơ đăng ký mở ngành và phải thực hiện quy trình theo đúng các quy 
định tại khoản 2 Điều này. 

d) Quyết định cho phép mở ngành kèm hồ sơ đăng ký mở ngành hoàn thiện 
và Biên bản kiểm tra các điều kiện phải được cơ quan quyết định mở ngành gửi 
về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể 
từ ngày ký (trừ các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở 
ngành đào tạo). 

Điều 7. Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ TCCN  

1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trong những trường 
hợp sau: 

a) Không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép mở ngành đào tạo trình độ 
TCCN quy định tại Điều 3 của Văn bản này; 

b) Tổ chức đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo; 

c) Không thực hiện theo đúng quy trình mở ngành được quy định tại Điều 6; 

d) Người cho phép mở ngành không đúng thẩm quyền;  

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính 
ở mức độ phải đình chỉ; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo thì có thẩm quyền quyết 
định đình chỉ.  

3. Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải xác định rõ lý do đình chỉ 
tuyển sinh, quy định rõ thời gian đình chỉ, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của học 
sinh và giáo viên. Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải được công bố 
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Trình tự, thủ tục đình chỉ tuyển sinh hoặc cho phép tuyển sinh trở lại:  
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a) Khi phát hiện cơ sở đào tạo vi phạm một trong những trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều này, cơ quan quyết định mở ngành tổ chức kiểm tra để đánh giá 
mức độ vi phạm; 

b) Căn cứ vào mức độ vi phạm của cơ sở đào tạo, cơ quan quyết định mở 
ngành ra quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo; 

c) Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ 
tuyển sinh được khắc phục và cơ sở đào tạo có hồ sơ đề nghị được tuyển sinh trở 
lại thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ tuyển sinh ra quyết định cho 
phép cơ sở đào tạo được tuyển sinh trở lại.  

Hồ sơ đề nghị được phép tuyển sinh trở lại gồm: Tờ trình cho phép tuyển sinh 
trở lại; báo cáo giải trình việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển 
sinh kèm theo các minh chứng. 

5. Các quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, cho phép tuyển sinh trở 
lại phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi trong thời hạn không quá 
5 ngày làm việc kể từ ngày ký (trừ các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quyết định mở ngành đào tạo).  

Điều 8. Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN  
1. Cơ sở đào tạo bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trong những trường 

hợp sau: 
a) Có hành vi, bằng chứng gian lận trong kê khai các điều kiện đảm bảo chất 

lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc sao chép toàn bộ 
chương trình đào tạo của một cơ sở đào tạo khác; 

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, đào tạo tại cơ sở đào tạo; 
c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo mà không khắc phục được 

nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh; 
d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính 

ở mức độ phải thu hồi; 
đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo thì có thẩm quyền thu 

hồi quyết định này. 

3. Quyết định thu hồi quyết định mở ngành đào tạo phải xác định rõ lý do thu 
hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của học sinh và giáo viên. Quyết định 
thu hồi phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và 
phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi trong thời hạn không quá 5 
ngày làm việc kể từ ngày ký (trừ các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quyết định mở ngành đào tạo). 

4. Trình tự, thủ tục thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 
a) Khi cơ sở đào tạo vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều này, cơ quan quyết định mở ngành đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá mức 
độ vi phạm; 
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b) Căn cứ vào mức độ vi phạm, cơ quan quyết định mở ngành đào tạo ra quyết 
định thu hồi quyết định mở ngành đào tạo. 

5. Trường hợp cơ sở đào tạo vi phạm các quy định về mở ngành đào tạo mà 
vẫn tuyển sinh đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản đề nghị cơ quan 
quyết định mở ngành ra quyết định đình chỉ tuyển sinh hoặc thu hồi quyết định 
mở ngành đào tạo tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, trong thời hạn 02 năm kể 
từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi cơ quan quyết định mở ngành về 
việc vi phạm này, cơ quan quyết định mở ngành chỉ được phép ra quyết định mở 
ngành đào tạo mới sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.  

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Vụ Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và 
các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong việc: 

 1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 
mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 
trình độ TCCN.  

2. Tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ 
TCCN đối với các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành. 

3. Hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình mở ngành đào tạo ở các 
trường thuộc Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục khác. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ có cơ sở đào tạo TCCN 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xem xét hồ sơ và các điều 
kiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo do Bộ, cơ 
quan ngang Bộ quyết định mở ngành theo đúng các quy định của Văn bản này. 

2. Theo dõi quá trình thực hiện tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo đối với ngành 
đăng ký mở. 

3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo khi cơ sở đào tạo có những thay đổi về đối 
tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, địa điểm tuyển sinh và những thay đổi khác. 

4. Gửi các quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN, đình chỉ 
tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo cho các Sở Giáo 
dục và Đào tạo địa phương, nơi trường đặt trụ sở để theo dõi. 

5. Công khai các quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN, đình 
chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trên Website 
của đơn vị. 

6. Rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với những 
ngành đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc mà đã được phép tuyển sinh đào 
tạo trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. Ra quyết định đình chỉ tuyển sinh 
đối với những ngành đào tạo mà hiện tại không còn đáp ứng được các điều kiện 
đảm bảo chất lượng theo quy định.  
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Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xem xét hồ sơ và các điều 

kiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo do Sở 
quyết định mở ngành theo đúng các quy định của Văn bản này. 

2. Theo dõi quá trình thực hiện tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo đối với ngành 
đăng ký mở. 

3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo khi cơ sở đào tạo có những thay đổi về đối 
tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, địa điểm tuyển sinh và những thay đổi khác. 

4. Công khai các quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN, đình 
chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo, danh sách đoàn 
kiểm tra kèm Biên bản kiểm tra các điều kiện mở ngành (của tất cả các cơ sở đào 
tạo trên địa bàn) trên Website của đơn vị. 

5. Tổ chức kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các cơ sở đào tạo không thuộc thẩm 
quyền quyết định mở ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo khi cơ sở đào tạo đề nghị. 

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc chấp hành các 
quy định, sự trung thực và tính chính xác của các kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở 
đào tạo. 

7. Rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với những 
ngành đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc mà đã được phép tuyển sinh đào 
tạo trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. Ra quyết định đình chỉ tuyển sinh 
đối với những ngành đào tạo mà hiện tại không còn đáp ứng được các điều kiện 
đảm bảo chất lượng theo quy định.  

Điều 12. Trách nhiệm và quyền của cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm 
định chương trình đào tạo 

1. Thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo theo quy định tại Văn bản 
này và quy định hiện hành về thẩm định chương trình giáo dục TCCN khi được cơ 
quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định. 

2. Được quyền xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc xây dựng 
chương trình đào tạo và được quyền yêu cầu cơ sở đào tạo cung cấp các tài liệu, 
thông tin liên quan. 

3. Thực hiện thẩm định khách quan, trung thực. Chịu trách nhiệm về kết quả 
thẩm định chương trình đào tạo.  

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền quyết định 
mở ngành và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về kết quả thẩm định chương 
trình đào tạo. 

5. Nếu trong quá trình thẩm định, cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định 
chương trình đào tạo của cơ sở khác vi phạm các quy định tại Văn bản này thì sẽ bị 
dừng việc giao nhiệm vụ thẩm định chương trình đào tạo và tùy theo mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. 
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Điều 13. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo 

1. Thực hiện đúng các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký mở 
ngành đào tạo trình độ TCCN. 

2. Đảm bảo tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo. 

3. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các minh chứng khi 
đoàn kiểm tra hoặc Hội đồng thẩm định yêu cầu. 

4. Công khai danh sách giáo viên, cơ sở vật chất của ngành đăng ký mở trên 
Website của đơn vị trước ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành. 

5. Thực hiện đúng nội dung chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo 
chất lượng đào tạo như đã cam kết trong hồ sơ đăng ký mở ngành sau khi được phê 
duyệt mở ngành và phải có sự điều chỉnh phù hợp cho các khóa học sau để đảm 
bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN. 

6. Trong quá trình tổ chức đào tạo, nếu có nhu cầu bổ sung thêm đối tượng 
tuyển sinh (thay đổi thời gian đào tạo) hoặc tuyển sinh và đào tạo tại chi nhánh 
(phân hiệu) mới, cơ sở đào tạo phải điều chỉnh lại chương trình đào tạo, chuẩn bị 
các điều kiện để đảm bảo chuẩn đầu ra của ngành đào tạo và báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền quyết định mở ngành. Cơ sở đào tạo chỉ được phép tuyển sinh, đào tạo 
đối với các trường hợp này khi không vi phạm các quy định hiện hành về đào tạo 
TCCN tại thời điểm đăng ký điều chỉnh bổ sung và đã được cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận bằng văn bản. 

7. Đối với những ngành đào tạo mà cơ sở đào tạo 5 năm liên tiếp không tuyển 
sinh, trước khi tuyển sinh trở lại cơ sở đào tạo phải có văn bản báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền quyết định mở ngành về các điều kiện đảm bảo chất lượng cho ngành 
đào tạo này. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011.  

Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.  

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Bộ, ngành có 
trường trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị khác có đào tạo trung cấp chuyên 
nghiệp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp 
chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
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Phụ lục I 
TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               
TRƯỜNG ...................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

TỜ TRÌNH 
ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

Kính gửi:.......................................................... 
 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 
Phân tích nhu cầu thị trường lao động; phải có minh chứng về khảo sát nhu cầu 

nguồn nhân lực, nhu cầu người học và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp.  
2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo: 

- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển;  
- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo;  
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; 
- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình; 
- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo; 
- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo. 

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo: 
- Tên ngành đào tạo đăng ký mở. Nếu ngành đăng ký mở chưa có tên trong 

danh mục ngành đào tạo thì phải trình bày được những luận chứng khoa học về 
ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh 
nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có). 

- Quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và 
giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến; 
4. Kết luận: 

- Trường khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng 
đối với những ngành đăng ký mở. 

- Đề nghị ..... 

Nơi nhận: 
- 
- 
- Lưu: ... 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục II 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
 
BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN)...               
TRƯỜNG...................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
 (Ban hành theo Quyết định số ....  ngày ... tháng .... năm ...  

của Hiệu trưởng trường ......................) 
 

1. Ngành đào tạo:      ....................................................................................................... 
2. Thời gian đào tạo: ...................................................................................................... 
3. Loại hình đào tạo: ...................................................................................................... 
4. Đối tượng tuyển sinh: ............................................................................................... 
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT):  
6. Giới thiệu chương trình:  
-  Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp; 
-  Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được; 
-  Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành);  
-  Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu 

nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp. 
7. Mục tiêu đào tạo 
Phần này khẳng định cụ thể chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp.  
a) Về kiến thức (mức độ đạt được về hiểu biết, tư duy...)  
b) Về kỹ năng (có khả năng làm được những việc gì; trong môi trường và điều kiện 

nào; kỹ năng mềm...); 
c) Thái độ nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tôn trọng pháp luật và trách 

nhiệm với công việc sau khi tốt nghiệp....). 
8. Khung chương trình đào tạo 

 8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo 

Thời gian 
TT Nội dung 

Số tiết (giờ) ĐVHT 
1 Văn hóa phổ thông  (nếu có)   
2 Các học phần chung   
3 Các học phần cơ sở   
4 Các học phần chuyên môn   
5 Thực tập nghề nghiệp   
6 Thực tập tốt nghiệp    

                 Cộng (ĐVHT)   
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8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy: 

Phân bổ thời lượng dạy học (đvht) 
TT Tên học phần 

Tổng số 
tiết (giờ)/ 

đvht 
HK-I 

(LT/TH) 
HK-II 

(LT/TH) 
HK-III 

(LT/TH) 
HK-IV 

(LT/TH) 
I Văn hóa phổ thông (nếu có)      
       
       

II Các học phần chung      
       
       

III Các học phần cơ sở      
       
       

IV Các học phần chuyên môn      
       
       

V Thực tập       
       
       

VI Thực tập tốt nghiệp       
Tổng cộng (đvht)      

Tổng số tuần      

8.3.  Thi tốt nghiệp 

TT Môn thi 
Hình thức thi 

(Viết, vấn đáp, T. hành) 
Thời gian 

(phút) Ghi chú 

I Văn hóa phổ thông (nếu có)    
 1.    
 2.    
 3.    

II Chuyên môn    
 1. Chính trị    
 2. Lý thuyết tổng hợp (gồm 

các học phần:.....)  
   

 3. Thực hành nghề nghiệp    
 

 
Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định 

chương trình đào tạo 
(Ký tên, đóng dấu) 

(đối với trường hợp không được tự thẩm 
định chương trình đào tạo) 

..................., ngày… tháng…  năm 20.... 
Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký 

 mở ngành đào tạo 
(Ký tên, đóng dấu) 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

1. Tên  học phần: ........................................................................................................  
2. Số tiết (giờ)/đvht:        .........................................................................................              
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ ............ 
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: ............, tổng số ........... tuần 
5. Mục tiêu của học phần: Khẳng định chuẩn đầu ra của mỗi học phần. Sau 

khi học xong học phần này, người học có kiến thức và kỹ năng gì? có khả năng 
làm được những gì? 

6. Điều kiện tiên quyết: Phần này cần xác định rõ để tiếp thu được kiến thức học 
phần  này, trước đó người học cần phải có kiến thức, kỹ năng gì? 

7. Mô tả học phần (nêu vắn tắt nội dung chính của học phần) 
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ) 

Lý thuyết Bài tập Thực hành, thực tập Tổng số 

    

9. Nội dung chi tiết học phần: .......................................................................................................... 
10. Phương pháp dạy và học:  ......................................................................................................... 
11. Đánh giá học phần (Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ; hình thức 

thi, kiểm tra) 
12. Trang thiết bị dạy học: ................................................................................................................ 
13. Yêu cầu về giáo viên (trình độ, năng lực, kinh nghiệm...) 
14. Tài liệu tham khảo: ........................................................................................................................ 
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Phụ lục III 
BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
 
BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               
TRƯỜNG ...................................... 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY  
Khóa đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: .....................................................................s 

I. Thực trạng chung về đội ngũ giáo viên: 
- Tổng số cán bộ quản lý (Ban giám hiệu, từng phòng/ban, bộ phận trực tiếp phụ 

trách về đào tạo TCCN) 
- Tổng số giáo viên của trường (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...) 
- Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy TCCN (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...) 
- Tổng số giáo viên đang giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành đăng ký mở (cơ 

hữu, thỉnh giảng)/tổng học sinh đang học tại trường của nhóm ngành này (theo từng trình 
độ đào tạo: ĐH, CĐ, TCCN). 

- Tổng số giáo viên dạy các học phần chung (cơ hữu, thỉnh giảng) 
II. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với ngành đăng ký mở: 
1. Giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng học phần) 

TT Họ và tên Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên 
ngành được 

đào tạo 

Nghiệp 
vụ sư 

phạm(1) 

Học phần 
dự kiến 

giảng dạy 

Ghi 
chú 

1        
2        

…        

2. Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng học phần) 

TT Họ và tên Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Ngành/chuyên 
ngành được 

đào tạo 

Nghiệp 
vụ sư 

phạm(1) 

Học phần 
dự kiến 

giảng dạy 

Đơn vị 
công 
tác 

1        
2        
..        

............., ngày… tháng… năm 20..... 
 
 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
 (Ký tên, đóng dấu) 

                  
     * Ghi chú:  (1) Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm (bậc:...) 
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BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ..........              
TRƯỜNG.................................... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

Khóa đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: .................................................... 

I. Thực trạng chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị: 
- Tổng diện tích mặt bằng đất đai của trường 
- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình 
- Phòng học lý thuyết (số lượng, diện tích mỗi phòng) 
- Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (số lượng, diện tích mỗi phòng, tình trạng 

trang thiết bị). 

II. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành đăng ký mở 
1. Phòng học lý thuyết: số lượng, diện tích mỗi phòng (nếu chỉ sử dụng cho ngành 

đăng ký mở);  
2. Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (tên từng phòng và trang thiết bị mỗi 

phòng, tình trạng sử dụng...) 

Danh mục trang thiết bị chính 
TT 

Tên Phòng thí nghiệm, 
thực hành, thực tập 

Diện tích 
(m2) Tên thiết bị Số lượng 

Ghi 
chú 

1.   
2.   1 

  

.......   
1.   
2.   2 

  

.......   
...      

3. Thư viện và học liệu: 
- Diện tích thư viện: ..... m2;   
- Số chỗ ngồi: ...   ;    - Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: ... 
- Phần mềm quản lý thư viện:  ..... ;     - Số lượng đầu sách các loại: ... 
- Tổng số bản sách các loại: ...... cuốn 
- Thư viện điện tử: ....        ; Số lượng sách, giáo trình điện tử:... 
Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo: 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản Số bản Ghi chú 
1       
2       
...       

4. Các điều kiện khác (hợp đồng đào tạo, thỏa thuận hợp tác đào tạo với doanh 
nghiệp hoặc cơ sở đào tạo khác, hợp đồng và hóa đơn (bản sao) mua sắm thiết bị...) 

............., ngày… tháng… năm 20..... 
 Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục IV 
MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ..........              
TRƯỜNG.................................. 

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

  

..........., ngày......... tháng......... năm 200......... 

HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN  

(Đào tạo ngành:..................................... khóa:...........................) 
 

1. Họ và tên: .................................................................................. Giới tính: .............. 

2. Năm sinh  ........................................... Nơi sinh: ...................................................... 

3. Quê quán: ............................................................ Dân tộc: ...................................... 

4. Điện thoại: .............................................. E-mail: ..................................................... 

5. Trình độ:................................................. Năm tốt nghiệp: ........................................ 

6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo: ................................................................. 

7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): ................................................. 

8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:  ................................................................................ 

9. Trình độ tin học:   ...................................................................................................... 

10. Trình độ ngoại ngữ:  ............................................................................................... 

11. Số năm đã tham gia giảng dạy: ............................................................................... 

12. Kinh nghiệm thực tế (nếu có):  ............................................................................... 

(Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác):   

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm. 

       ............, ngày....... tháng...... năm...........                             

Xác nhận của cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Người khai                                                                                     
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Phụ lục V 
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA  

CÁC ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TCCN 
(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN 
 KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

trình độ Trung cấp chuyên nghiệp 
      

Tên cơ sở đào tạo:    .............................................................................................................  
Địa chỉ:                     ............................................................................................................. 
Ngày kiểm tra:         .............................................................................................................. 
Ngành đăng ký đào tạo: ....................................................................................................... 
I. Thành phần Đoàn kiểm tra: 
Theo Quyết định số............ ngày...... tháng...... năm 20.....  của ................................... 
1. .................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................... 
II. Thành phần làm việc của cơ sở đào tạo 
1. .................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................... 
III. Nội dung kiểm tra 
1. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo của 

ngành đăng ký mở (số lượng giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng; trình độ chuyên môn, học 
hàm, học vị; nghiệp vụ sư phạm...)  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
2. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 
a) Phòng học và các trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy  
(Loại phòng, số lượng, diện tích, các trang thiết bị chính trong phòng...) 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
b) Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập và trang thiết bị: 
(Tên phòng, số lượng, diện tích, các trang thiết bị chính trong phòng...) 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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c) Thư viện, Internet, hợp đồng đào tạo  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
3. Về chương trình đào tạo 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
4. Các điều kiện khác 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
5. Ý kiến của đoàn kiểm tra 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
6. Ý kiến của cơ sở đào tạo 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
7. Kết luận của Đoàn kiểm tra 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

                                                                                    ...., ngày..... tháng .... năm.... 

Trưởng đoàn kiểm tra  
và các thành viên 

(Ký tên) 

 Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN 

 KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ  
GIÁO VIÊN, TRANG THIẾT BỊ,  THƯ VIỆN 

     
Tên cơ sở đào tạo:    ...............................................................................................................................................  
Địa chỉ:                    .............................................................................................................................................. 
Ngày kiểm tra:          .............................................................................................................................................. 
Ngành đăng ký đào tạo: ....................................................................................................................................... 
I. Thành phần Đoàn kiểm tra: 
Theo Quyết định số ............ ngày ......tháng ...... năm 20.....  của ................................................... 
1. .......................................................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................................................... 
II. Thành phần làm việc của cơ sở đào tạo 
1. .......................................................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................................................... 
III. Nội dung kiểm tra 
1. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo của ngành đăng ký mở 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Ngành/chuyên 
ngành được 

đào tạo 

Nghiệp 
vụ sư 
phạm 

Cơ hữu/ 
thỉnh 
giảng 

Đúng/ 
Không đúng 

với hồ sơ 
1        
2        
3        
...        

 

2. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 
a) Phòng học và các trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy  

Danh mục trang thiết bị 
chính hỗ trợ giảng dạy 

TT 

Loại phòng học 
(Phòng học, phòng 
học đa phương tiện, 

phòng học ngoại ngữ, 
phòng máy tính...) 

Số 
lượng 

Diện 
tích 
(m2) Tên thiết 

bị 
Số lượng 

Đúng/ 
Không 
đúng 

với hồ 
sơ 

Ghi 
chú 

1        
2        
3        
...        

Mẫu 2 
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b) Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập và trang thiết bị: 

Danh mục trang  
thiết bị chính TT 

Tên Phòng thí 
nghiệm, thực 
hành, thực tập 

Diện 
tích 
(m2) Tên thiết bị Số lượng 

Đúng/Không 
đúng với hồ sơ 

Ghi 
chú 

1.    
2.    1 

  

.......    
1.    
2.    2 

  

.......    
...       

 
c) Thư viện, Internet, hợp đồng đào tạo và các điều kiện khác  
(tương ứng với từng mục mà cơ sở đào tạo đã kê khai trong hồ sơ) 
................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

3. Ý kiến của đoàn kiểm tra: 
................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

4. Ý kiến của cơ sở đào tạo: 
................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

5. Kết luận của Đoàn kiểm tra 
................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

                                                                              ...., ngày..... tháng .... năm.... 

Giám đốc sở GDĐT 
(Ký tên, đóng dấu) 

 Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục VI 
MẪU BIÊN BẢN VÀ PHIẾU THẨM ĐỊNH  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TCCN 
(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

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

 
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Hôm nay, vào lúc... ngày.... tháng..... năm 20......., tại........... Hội đồng thẩm định 
Chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành.......... của trường......... đã họp, cụ thể 
như sau: 

I. Thành phần Hội đồng thẩm định: 
1. .......................................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

II. Nội dung thẩm định: 

1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương 
trình đào tạo trình độ TCCN ngành...........................................................................................................  

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

3. Cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định 

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín. 
5. Kết quả thẩm định bằng phiếu 
- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra:  
- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về:  
- Phiếu hợp lệ:  
- Phiếu không hợp lệ:  
- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu:  
- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu:  
6. Kết luận của Hội đồng thẩm định 
Phiên họp kết thúc vào hồi:..., ngày .... tháng ...... năm 20... 

Thư ký Hội đồng 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Chủ tịch Hội đồng 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Mẫu 1 
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

Ngành đào tạo: .........................................................................................................  
Trình độ đào tạo: ..................................................................................................... 

TT Nội dung thẩm định 
Nhận xét của 

thành viên 
Hội đồng 

Kết luận  
(đáp ứng yêu cầu hay 

không đáp ứng yêu cầu) 

I Chương trình đào tạo (CTĐT)   
1 Thời gian và đối tượng đào tạo   

2 
Giới thiệu chương trình (trình độ người học đạt 
được; khái quát nội dung CTĐT; cơ hội việc 
làm và học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp...)  

  

3 Mục tiêu của CTĐT (theo các chuẩn đầu ra)   
4 Thời lượng của CTĐT    

5 

Cấu trúc chương trình (sự hợp lý của các học 
phần trong CTĐT; thời lượng của từng học 
phần; tỷ lệ lý thuyết, thực hành, thực tập; kế 
hoạch giảng dạy; môn thi tốt nghiệp và thời 
lượng, hình thức thi...) 

  

6 
Nội dung của CTĐT (đáp ứng mục tiêu, phù 
hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, khả 
năng liên thông...) 

  

II Chương trình chi tiết học phần (HP)   

1 
Sự nhất quán với chương trình đào tạo về tên gọi 
HP, thời lượng HP, thời điểm thực hiện.  

  

2 Mục tiêu HP (theo chuẩn đầu ra của HP)   
3 Điều kiện tiên quyết để thực hiện HP   

4 
Phân bổ thời gian trong HP (tỷ lệ lý thuyết, 
bài tập, thực hành...) 

  

5 Nội dung chi tiết các HP   
6 Phương pháp dạy và học HP   
7 Đánh giá HP    
8 Trang thiết bị dạy - học HP   
9 Yêu cầu về giáo viên giảng dạy HP   

10 Tài liệu tham khảo cho HP   

Những ý kiến khác ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

Kết luận  (Khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa, 
bổ sung).     

.........., ngày.... tháng.... năm 20..... 
Người thẩm định 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu 2 
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Phụ lục VII 
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP TỰ THẨM ĐỊNH 

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

       
BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               
TRƯỜNG .....................................            

       Số:               
       V/v ........................................  

    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   

......., ngày… tháng… năm 20… 

 
Kính gửi: ................................................ 

1. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở đào tạo:  
(Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; các ngành, trình độ đang 

đào tạo; số khóa đã tốt nghiệp, số học sinh đã tốt nghiệp; đội ngũ giáo viên cơ hữu 
của cơ sở đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện của cơ sở 
đào tạo...). 

2. Trường báo cáo cụ thể điều kiện đội ngũ giáo viên cơ hữu của ngành đăng 
ký mở ngành đào tạo theo biểu mẫu sau:  

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngành/chuyên 
ngành được đào tạo 

Năm tốt 
nghiệp 

Ghi 
chú 

1       

2       

3       

...       

(Kèm theo minh chứng: văn bằng cao nhất, lý lịch khoa học, bản sao sổ bảo 
hiểm, bản sao bảng lương của khoa có ngành đăng ký mở ngành đào tạo) 

3. Cam kết của cơ sở đào tạo về các nội dung đã kê khai ở trên và việc tổ chức 
thẩm định theo quy định hiện hành. 

4. Nêu nguồn của các thông tin đã kê khai (các đường dẫn trên trang web của 
cơ sở đào tạo). Địa chỉ, website, người liên hệ. 

                                                       
Nơi nhận: 

- 
- 
- Lưu:... 
 

      THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 
 


