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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 37/2012/TT-BGDĐT 

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

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm  2012 
 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT  
ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định 
số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục  
trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng giáo dục trường 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 Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 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 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; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 
01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học như sau: 

“Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
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thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng các 
trường đại học; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. ” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 
65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo: 

1. Thay đổi cụm từ “chương trình giáo dục” thành cụm từ “chương trình đào tạo” 
trong toàn bộ văn bản. 

2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều 
lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể hóa 
trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.” 

3. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“1. Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo các quy định 
hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào 
tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia 
của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.” 

3. Bổ sung Điều 15a như sau: 

“Điều 15a. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục  

Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào các tiêu chuẩn này để 
đánh giá, xem xét và công nhận các trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 
dục cho từng giai đoạn./.” 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT 
ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng 
như sau: 

“Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường cao đẳng; 
Hiệu trưởng các trường cao đẳng; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ” 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 
66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo: 
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1. Thay đổi cụm từ “chương trình giáo dục” thành cụm từ “chương trình đào tạo” 
trong toàn bộ văn bản. 

2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy định của Điều 
lệ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể 
hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.” 

3. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “1. Chương trình đào tạo của trường cao đẳng được xây dựng theo các quy định 
hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào 
tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia 
của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.” 

4. Bổ sung Điều 15a như sau: 

“Điều 15a. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục  

Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào các tiêu chuẩn này để 
đánh giá, xem xét và công nhận các trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục cho từng giai đoạn./.” 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT 
ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp 
chuyên nghiệp như sau: 

“Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
giáo dục, 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 cơ quan quản lý trường trung 
cấp chuyên nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc các tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.” 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết 
định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo: 

1. Khoản 4 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“4. Xây dựng và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chất lượng đào tạo đối 
với mỗi ngành đào tạo theo kế hoạch đã đề ra của nhà trường; định kỳ rà soát, đánh 
giá, điều chỉnh theo hướng đảm bảo và nâng cao chất lượng cho từng khóa học.” 
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2. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Có đủ số lượng giáo viên, đảm bảo cơ cấu ngành nghề; đảm bảo trình độ 
chuyên môn; giáo viên trung cấp chuyên nghiệp có trình độ chuẩn được đào tạo về 
chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm theo quy định, có trình độ ngoại ngữ và trình 
độ tin học tương ứng với nhiệm vụ được giao.” 

3. Khoản 5 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“5. Hàng năm, nhà trường có tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; có 
giáo viên tham gia và đạt giải trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc cấp 
ngành trở lên trong 05 năm gần đây.” 

4. Bổ sung Điều 15a như sau: 

“Điều 15a. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục  

Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào các tiêu chuẩn này để 
đánh giá, xem xét và công nhận các trường trung cấp chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn 
chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn./.” 

Điều 7. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.  

Điều 8. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ 
trưởng các cơ quan quản lý các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và 
trung cấp chuyên nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 

 

 
 
 
 
 

 


