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NGH卯ăA卯NH 

QUY A卯NH V陰 AI陰U KI烏N A井U T姶 VĨ HO萎T A浦NG TRONG L┃NH V衛C GIÁO D影C 

C<n cと Luｆt tご chとc Chính phて ngày 19 tháng 6 n<m 2015; 

C<n cと Luｆt giáo dつc ngày 14 tháng 6 n<m 2005; Luｆt sぬa đごi, bご sung mじt sぐ điｚu cてa Luｆt 
giáo dつc ngày 25 tháng 11 n<m 2009; 

C<n cと Luｆt giáo dつc đＴi hがc ngày 18 tháng 6 n<m 2012; 

C<n cと Luｆt đＺu t⇔ ngày 26 tháng 11 n<m 2014; 

C<n cと Luｆt sぬa đごi, bご sung Aiｚu 6 và Phつ lつc 4 vｚ Danh mつc ngành, nghｚ đＺu t⇔ kinh doanh 
có điｚu kiうn cてa Luｆt đＺu t⇔ ngày 22 tháng 11 n<m 2016; 

C<n cと Luｆt giáo dつc nghｚ nghiうp ngày 27 tháng 11 n<m 2014; 

Theo đｚ nghお cてa Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo; 

Chính phて ban hành Nghお đおnh quy đおnh vｚ điｚu kiうn đＺu t⇔ và hoＴt đじng trong l┄nh vばc giáo 
dつc. 

Ch逢挨ngăIă 

QUYăA卯NHăCHUNG 

Ai隠uă1.ăPh衣măviăđi隠uăch雨nh 

1. Ngh鵜 đ鵜nh này quy đ鵜nh v隠 đi隠u ki羽n đ亥u t逢 và ho衣t đ瓜ng trong l┄nh v詠c giáo d映c, bao g欝m: 

a) Thành l壱p, cho phép thành l壱p, sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋; cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c, 
đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i: C挨 s荏 giáo d映c m亥m non; c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông; c挨 s荏 
giáo d映c th逢運ng xuyên; tr逢運ng chuyên bi羽t; tr逢運ng đ衣i h丑c, h丑c vi羽n (sau đây g丑i chung là 
tr逢運ng đ衣i h丑c); 

b) Thành l壱p, cho phép thành l壱p, sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋 tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng 
cao đ鰯ng s逢 ph衣m; đ<ng kỦ, đ<ng kỦ b鰻 sung ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm 



ngành đào t衣o giáo viên; c医p, thu h欝i, đình ch雨 gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 
nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng; 

c) Thành l壱p, cho phép thành l壱p; đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; đ<ng kỦ b鰻 
sung ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c; gi違i th吋 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

d) A<ng kỦ c医p gi医y ch泳ng nh壱n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; đình ch雨 kinh doanh d鵜ch v映 
t逢 v医n du h丑c; thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. 

2. Ai隠u ki羽n đ亥u t逢 và ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c có v嘘n đ亥u t逢 n逢噂c ngoài, v<n phòng đ衣i 
di羽n giáo d映c n逢噂c ngoài t衣i Vi羽t Nam, phân hi羽u c挨 s荏 giáo d映c có v嘘n đ亥u t逢 n逢噂c ngoài; ho衣t 
đ瓜ng liên k院t đào t衣o v噂i n逢噂c ngoài đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a Ngh鵜 đ鵜nh quy đ鵜nh v隠 
h嬰p tác, đ亥u t逢 c栄a n逢噂c ngoài trong l┄nh v詠c giáo d映c. 

Ai隠uă2.ăA嘘iăt逢嬰ngăápăd映ng 

1. Ngh鵜 đ鵜nh này áp d映ng đ嘘i v噂i: C挨 s荏 giáo d映c m亥m non; c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông; c挨 s荏 
giáo d映c th逢運ng xuyên; tr逢運ng chuyên bi羽t; tr逢運ng đ衣i h丑c; tr逢運ng trung c医p, tr逢運ng cao đ鰯ng 
th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên; t鰻 ch泳c ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; t鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; t鰻 ch泳c và cá nhân khác 
th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

2. Ngh鵜 đ鵜nh này không áp d映ng đ嘘i v噂i ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p 
và kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c v隠 giáo d映c ngh隠 nghi羽p thu瓜c th育m quy隠n qu違n lỦ nhà 
n逢噂c c栄a B瓜 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh và Xư h瓜i. 

Ch逢挨ngăIIă 

C愛ăS雲ăGIÁOăD影CăM井MăNON 

M映că1.ăTR姶云NGăM郁UăGIÁO,ăTR姶云NGăM井MăNON,ăNHÀăTR引 

Ai隠uă3.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲ăcôngăl壱p;ăchoăphépă
thƠnhăl壱pătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲ădơnăl壱p,ăt逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát 
tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t. 

2. A隠 án thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 xác đ鵜nh rõ m映c tiêu, nhi羽m v映, 
ch逢挨ng trình và n瓜i dung giáo d映c; đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, đ鵜a đi吋m d詠 ki院n xây d詠ng 
tr逢運ng; t鰻 ch泳c b瓜 máy, ngu欝n l詠c và tài chính; ph逢挨ng h逢噂ng chi院n l逢嬰c xây d詠ng và phát 
tri吋n. 



Ai隠uă4.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngăm磯u giáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲ăcôngăl壱păho員căchoă
phépăthƠnhăl壱pătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲ădơnăl壱p,ăt逢ăth映c 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân qu壱n, huy羽n, thành ph嘘, th鵜 xư thu瓜c t雨nh (sau đây g丑i chung là 曳y 
ban nhân dân c医p huy羽n) quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 công 
l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 dân l壱p, t逢 th映c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 thành l壱p c栄a c挨 quan ch栄 qu違n đ嘘i v噂i tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, 
nhà tr飲 công l壱p; c栄a t鰻 ch泳c ho員c cá nhân đ嘘i v噂i tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 
dân l壱p, t逢 th映c c亥n nêu rõ s詠 c亥n thi院t thành l壱p; tên tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲; 
đ鵜a đi吋m d詠 ki院n làm tr映 s荏 t鰻 ch泳c th詠c hi羽n vi羽c nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em; 

b) A隠 án thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲: Xác đ鵜nh s詠 phù h嬰p v噂i quy 
ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng; m映c 
tiêu, nhi羽m v映, ch逢挨ng trình và n瓜i dung giáo d映c; đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜; t鰻 ch泳c b瓜 
máy ho衣t đ瓜ng, đ瓜i ng┡ giáo viên và cán b瓜 qu違n lỦ; ngu欝n l詠c và tài chính; quy ho衣ch, k院 ho衣ch 
và các gi違i pháp xây d詠ng, phát tri吋n tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 trong t瑛ng giai 
đo衣n. 

Trong đ隠 án c亥n nêu rõ d詠 ki院n t鰻ng s嘘 v嘘n đ吋 th詠c hi羽n các k院 ho衣ch và b違o đ違m ho衣t đ瓜ng 
nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em trong 03 n<m đ亥u thành l壱p và các n<m ti院p theo, có 
thuy院t minh rõ v隠 tính kh違 thi và h嬰p pháp c栄a các ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 xây d詠ng và phát tri吋n 
tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 trong t瑛ng giai đo衣n; 

c) Có v<n b違n v隠 ch栄 tr逢挨ng giao đ医t ho員c h嬰p đ欝ng nguyên t逸c cho thuê đ医t, thuê nhà làm tr映 s荏 
xây d詠ng tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 v噂i th運i h衣n d詠 ki院n thuê t嘘i thi吋u 05 n<m; 

d) B違n d詠 th違o quy ho衣ch t鰻ng th吋 m員t b茨ng và thi院t k院 s挨 b瓜 các công trình ki院n trúc xây d詠ng 
trên khu đ医t xây d詠ng tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 ho員c thi院t k院 các công trình 
ki院n trúc (n院u đư có tr逢運ng s荏), b違o đ違m phù h嬰p v噂i quy mô giáo d映c và tiêu chu育n di羽n tích s穎 
d映ng ph映c v映 vi羽c nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân xư, ph逢運ng, th鵜 tr医n (sau đây g丑i chung là 曳y ban nhân dân c医p xư; n院u đ隠 
ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non nhà tr飲 công l壱p); t鰻 ch泳c, cá nhân (n院u đ隠 
ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 dân l壱p, t逢 th映c) g穎i tr詠c ti院p ho員c qua 
b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n 曳y ban nhân dân c医p huy羽n; 

b) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, 曳y ban nhân dân c医p 
huy羽n có trách nhi羽m ch雨 đ衣o Phòng Giáo d映c và Aào t衣o và các phòng chuyên môn có liên quan 
có Ủ ki院n th育m đ鵜nh h欝 s挨 và th育m đ鵜nh th詠c t院 các đi隠u ki羽n thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng 
m亥m non, nhà tr飲 theo nh英ng n瓜i dung và đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh; 



c) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c Ủ ki院n th育m đ鵜nh b茨ng v<n b違n c栄a 
Phòng Giáo d映c và Aào t衣o và các phòng chuyên môn có liên quan, n院u đáp 泳ng các đi隠u ki羽n 
theo quy đ鵜nh thì Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ra quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép 
thành l壱p; n院u không đáp 泳ng các đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh thì Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p 
huy羽n có v<n b違n tr違 l運i và nêu rõ lỦ do. 

4. Sau th運i h衣n 02 n<m, k吋 t瑛 ngày quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p có hi羽u l詠c, n院u 
tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 không đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì quy院t 
đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p b鵜 h栄y b臼. 

Ai隠uă5.ăAi隠uăki羽năđ吋ătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c quy院t đ鵜nh cho phép thành l壱p c栄a Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân 
c医p huy羽n. 

2. Có đ医t đai, tr逢運ng s荏, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 đáp 泳ng yêu c亥u, duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c, c映 th吋: 

a) Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 đ逢嬰c đ員t t衣i khu dân c逢 phù h嬰p quy ho衣ch chung, 
thu壱n l嬰i cho tr飲 em đ院n tr逢運ng; b違o đ違m các quy đ鵜nh v隠 an toàn và v羽 sinh môi tr逢運ng; 

b) Di羽n tích khu đ医t xây d詠ng g欝m: Di羽n tích xây d詠ng; di羽n tích sân ch挨i; di羽n tích cây xanh, 
đ逢運ng đi. Di羽n tích khu đ医t xây d詠ng bình quân t嘘i thi吋u 12 m2 cho m瓜t tr飲 em đ嘘i v噂i khu v詠c 
đ欝ng b茨ng, trung du; 08 m2 cho m瓜t tr飲 em đ嘘i v噂i khu v詠c thành ph嘘, th鵜 xư và núi cao. 

A嘘i v噂i n挨i khó kh<n v隠 đ医t đai, có th吋 thay th院 di羽n tích xây d詠ng b茨ng di羽n tích sàn xây d詠ng 
và b違o đ違m đ栄 di羽n tích theo quy đ鵜nh; 

Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 dân l壱p, t逢 th映c có th吋 thuê tr逢運ng s荏, c挨 s荏 v壱t ch医t, 
thi院t b鵜 c栄a Nhà n逢噂c, c挨 s荏 giáo d映c công l壱p không s穎 d映ng đ吋 t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 dân l壱p, t逢 th映c có th吋 thuê m瓜t ph亥n ho員c toàn b瓜 
qu悦 nhà và c挨 s荏 h衣 t亥ng c栄a Nhà n逢噂c đ吋 t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng giáo d映c theo quy đ鵜nh c栄a Chính 
ph栄 v隠 khuy院n khích xư h瓜i hóa đ嘘i v噂i các ho衣t đ瓜ng trong l┄nh v詠c giáo d映c, d衣y ngh隠, y t院, 
v<n hóa, th吋 thao, môi tr逢運ng, giám đ鵜nh t逢 pháp. Tr逢運ng h嬰p thuê trang thi院t b鵜 giáo d映c ch逢a 
s穎 d映ng h院t công su医t c栄a c挨 s荏 s詠 nghi羽p công l壱p trong l┄nh v詠c giáo d映c th詠c hi羽n theo quy 
đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ, s穎 d映ng tài s違n nhà n逢噂c. 

c) Khuôn viên c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 có t逢運ng bao ng<n cách v噂i bên 
ngoài; 

d) C挨 c医u kh嘘i công trình g欝m: 

- Kh嘘i phòng nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo: Phòng sinh ho衣t chung, phòng ng栄, phòng v羽 sinh, hiên 
ch挨i b違o đ違m theo đúng quy chu育n quy đ鵜nh; 



- Kh嘘i phòng ph映c v映 h丑c t壱p: Phòng giáo d映c th吋 ch医t, phòng giáo d映c ngh羽 thu壱t ho員c phòng 
đa ch泳c n<ng; 

- Kh嘘i phòng t鰻 ch泳c <n: Khu v詠c nhà b院p và kho; 

- Kh嘘i phòng hành chính qu違n tr鵜 g欝m: V<n phòng tr逢運ng, phòng hi羽u tr逢荏ng, phòng phó hi羽u 
tr逢荏ng, phòng hành chính qu違n tr鵜, phòng y t院, phòng b違o v羽, phòng dành cho nhân viên, khu v羽 
sinh cho giáo viên, cán b瓜, nhân viên, khu đ吋 xe cho giáo viên, cán b瓜, nhân viên; 

- Sân v逢運n g欝m: Sân ch挨i c栄a nhóm, l噂p; sân ch挨i chung; sân ch挨i - cây xanh. 

đ) Có thi院t b鵜, đ欝 ch挨i, đ欝 dùng, tài li羽u ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o. 

3. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên và nhân viên đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng, h嬰p lỦ v隠 c挨 c医u và đ衣t tiêu 
chu育n b違o đ違m th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c m亥m non và t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

4. Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính theo quy đ鵜nh đ吋 b違o đ違m duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

5. Có quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲. 

Ai隠uă6.ăTh栄ăt映căđ吋ătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥m non,ănhƠătr飲ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o cho phép tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 ho衣t 
đ瓜ng giáo d映c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

b) B違n sao đ逢嬰c c医p t瑛 s鰻 g嘘c, b違n sao đ逢嬰c ch泳ng th詠c t瑛 b違n chính ho員c b違n sao kèm theo b違n 
chính đ吋 đ嘘i chi院u (sau đây g丑i chung là b違n sao có ch泳ng th詠c) quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c quy院t 
đ鵜nh cho phép thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲; 

c) Báo cáo chi ti院t v隠 tình hình tri吋n khai A隠 án đ亥u t逢 thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m 
non, nhà tr飲. Báo cáo c亥n làm rõ nh英ng công vi羽c c映 th吋 đư hoàn thành ho員c đang th詠c hi羽n: Các 
đi隠u ki羽n đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, tài chính ph映c v映 ho衣t đ瓜ng nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo 
d映c tr飲 em; đ瓜i ng┡ giáo viên và cán b瓜 qu違n lỦ; 

d) Danh sách đ瓜i ng┡ giáo viên trong đó ghi rõ trình đ瓜 chuyên môn đ逢嬰c đào t衣o; h嬰p đ欝ng làm 
vi羽c đư đ逢嬰c kỦ gi英a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 v噂i t瑛ng giáo viên; 

đ) Danh sách cán b瓜 gi英 ch泳c v映 lưnh đ衣o ch栄 ch嘘t g欝m hi羽u tr逢荏ng, các phó hi羽u tr逢荏ng, 
tr逢荏ng các phòng, ban, t鰻 chuyên môn trong đó ghi rõ trình đ瓜 chuyên môn đ逢嬰c đào t衣o; h嬰p 
đ欝ng làm vi羽c đư đ逢嬰c kỦ gi英a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 v噂i t瑛ng cán b瓜 qu違n 
lý; 



e) Ch逢挨ng trình giáo d映c m亥m non, tài li羽u ph映c v映 cho vi羽c th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c 
m亥m non; 

g) Danh m映c s嘘 l逢嬰ng phòng h丑c, phòng làm vi羽c, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 đáp 泳ng các đi隠u ki羽n 
theo quy đ鵜nh; 

h) V<n b違n pháp lỦ xác nh壱n quy隠n s穎 d映ng đ医t ho員c h嬰p đ欝ng thuê tr映 s荏 tr逢運ng m磯u giáo, 
tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 v噂i th運i h衣n t嘘i thi吋u 05 n<m; 

i) Các v<n b違n pháp lỦ xác nh壱n v隠 s嘘 ti隠n hi羽n có do tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 
đang qu違n lỦ, b違o đ違m tính h嬰p pháp và cam k院t s胤 ch雨 s穎 d映ng đ吋 đ亥u t逢 xây d詠ng và chi phí 
cho các ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 sau khi đ逢嬰c 
cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c; ph逢挨ng án huy đ瓜ng v嘘n và cân đ嘘i v嘘n ti院p theo đ吋 b違o đ違m duy 
trì 鰻n đ鵜nh ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 trong giai đo衣n 05 n<m, b逸t 
đ亥u t瑛 khi đ逢嬰c tuy吋n sinh; 

k) Quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng, quy ch院 chi tiêu n瓜i b瓜 c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, 
nhà tr飲. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy 
đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n Phòng Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n và t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh h欝 s挨. N院u h欝 s挨 ch逢a đúng quy 
đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n nh英ng n瓜i dung c亥n ch雨nh s穎a, b鰻 sung cho tr逢運ng m磯u giáo, 
tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨; n院u h欝 s挨 đúng 
quy đ鵜nh thì thông báo k院 ho衣ch th育m đ鵜nh th詠c t院 t衣i tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲; 

c) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày thông báo k院 ho衣ch th育m đ鵜nh th詠c t院, Phòng 
Giáo d映c và Aào t衣o ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i các phòng chuyên môn có liên quan t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh 
th詠c t院; 

d) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, n院u tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 đáp 泳ng các 
đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh thì Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ra quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c; n院u ch逢a đáp 泳ng các đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n cho tr逢運ng 
m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă7.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲 

1. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 ph違i đáp 泳ng các yêu c亥u 
sau đây: 

a) Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

b) Aáp 泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 



c) B違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a tr飲 em, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên; 

d) Góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng 
m亥m non, nhà tr飲. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) A隠 án sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲; 

b) T運 trình 曳y ban nhân dân c医p huy羽n đ隠 ngh鵜 sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng 
m亥m non, nhà tr飲. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân c医p xư (n院u sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 
công l壱p); t鰻 ch泳c, cá nhân (n院u sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 
dân l壱p, t逢 th映c) g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này đ院n 
曳y ban nhân dân c医p huy羽n; 

b) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, 曳y ban nhân dân c医p 
huy羽n có trách nhi羽m ch雨 đ衣o Phòng Giáo d映c và Aào t衣o và các phòng chuyên môn có liên quan 
có Ủ ki院n th育m đ鵜nh h欝 s挨 và th育m đ鵜nh th詠c t院 các đi隠u ki羽n sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng m磯u 
giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲; 

c) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c Ủ ki院n th育m đ鵜nh b茨ng v<n b違n c栄a 
Phòng Giáo d映c và Aào t衣o và các phòng chuyên môn có liên quan, n院u đáp 泳ng các đi隠u ki羽n 
theo quy đ鵜nh thì Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ra quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách; n院u 
không đáp 泳ng các đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh thì có v<n b違n tr違 l運i nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă8.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映cătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲 

1. Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c khi x違y ra m瓜t 
trong nh英ng tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

b) Không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n đ吋 đ逢嬰c phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c quy đ鵜nh t衣i kho違n 
2 và kho違n 3 Ai隠u 5 Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) Ng逢運i cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c không đúng th育m quy隠n; 

d) Không tri吋n khai ho衣t đ瓜ng giáo d映c trong th運i h衣n 01 n<m k吋 t瑛 ngày đ逢嬰c phép ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c; 



đ) Vi ph衣m các quy đ鵜nh v隠 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính trong l┄nh v詠c giáo d映c 荏 m泳c đ瓜 ph違i 
đình ch雨 theo quy đ鵜nh hi羽n hành; 

e) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr逢運ng m磯u giáo, 
tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Khi phát hi羽n tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 vi ph衣m m瓜t trong nh英ng tr逢運ng h嬰p 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này, Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn 
ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m tra, l壱p biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 và thông báo cho 
tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 v隠 hành vi vi ph衣m; 

b) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày thông báo cho tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m 
non, nhà tr飲 v隠 vi羽c phát hi羽n hành vi vi ph衣m, Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o xem xét 
quy院t đ鵜nh đình ch雨 hay không đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

c) Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 
ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do đình ch雨, th運i h衣n đình ch雨, bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a 
tr飲 em, giáo viên, cán b瓜 và nhân viên trong tr逢運ng và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các 
ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

d) Sau th運i h衣n đình ch雨, n院u tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 kh逸c ph映c đ逢嬰c nh英ng 
nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 thì Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o xem xét, quy院t đ鵜nh 
cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông 
tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho tr逢運ng 
bi院t rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 

đ) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

e) Trình t詠 cho phép tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i đ逢嬰c 
th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 6 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă9.ăGi違iăth吋ătr逢運ngăm磯uăgiáo,ătr逢運ngăm亥mănon,ănhƠătr飲 

1. Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau 
đây: 



a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m 
non, nhà tr飲; 

b) H院t th運i gian đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng mà không 
kh逸c ph映c đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

c) M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng trong quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng 
m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 không còn phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i; 

d) Theo yêu c亥u c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà 
tr飲. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh gi違i th吋 tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, 
nhà tr飲. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra c栄a 曳y ban nhân dân c医p huy羽n; 

b) Biên b違n ki吋m tra; 

c) T運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 c栄a Phòng Giáo d映c và 
Aào t衣o trong đó xác đ鵜nh rõ lỦ do đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 kèm theo các ch泳ng c泳 ch泳ng minh tr逢運ng 
m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, b và c kho違n 1 Ai隠u này 
ho員c t運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, 
nhà tr飲, trong đó nêu rõ lỦ do gi違i th吋, các bi羽n pháp gi違i quy院t quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a tr飲 
em, giáo viên, cán b瓜 và nhân viên tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲; ph逢挨ng án gi違i 
quy院t các tài s違n c栄a tr逢運ng. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân đư đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 g穎i tr詠c ti院p 
ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 t噂i 曳y ban nhân dân c医p huy羽n; 

b) Trong tr逢運ng h嬰p phát hi羽n ho員c có báo cáo c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c ho員c cá nhân v隠 vi羽c tr逢運ng 
m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 có hành vi vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, b và c kho違n 1 
Ai隠u này, 曳y ban nhân dân c医p huy羽n có trách nhi羽m ch雨 đ衣o Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ch栄 trì, 
ph嘘i h嬰p v噂i các phòng có liên quan trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, ti院n hành ki吋m tra xác 
minh, l壱p h欝 s挨 gi違i th吋 trong đó ph違i nêu rõ lỦ do gi違i th吋, thông báo cho tr逢運ng m磯u giáo, 
tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 và báo cáo 曳y ban nhân dân c医p huy羽n; 

c) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 tr逢運ng m磯u 
giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n xem xét quy院t đ鵜nh gi違i th吋 
hay không gi違i th吋 tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲; 



d) Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 c亥n nêu rõ lỦ do gi違i th吋, quy 
đ鵜nh bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a tr飲 em, giáo viên, cán b瓜 và nhân viên trong 
tr逢運ng; ph逢挨ng án gi違i quy院t các tài s違n c栄a tr逢運ng, b違o đ違m tính công khai, minh b衣ch và ph違i 
đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

M映că2.ăNHịMăTR引,ăL閏PăM郁UăGIÁOăA浦CăL一P 

Ai隠uă10.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pănhómătr飲,ăl噂păm磯uăgiáoăđ瓜căl壱p 

1. Aáp 泳ng nhu c亥u g穎i tr飲 em c栄a các gia đình.  

2. Có giáo viên đ衣t trình đ瓜 chu育n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 77 c栄a Lu壱t giáo d映c. 

3. Có phòng nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em đ逢嬰c xây d詠ng kiên c嘘 ho員c bán kiên c嘘, an 
toàn, đ栄 ánh sáng t詠 nhiên, thoáng và s逸p x院p g丑n gàng; di羽n tích phòng nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, 
giáo d映c tr飲 em b違o đ違m ít nh医t 1,5 m2 cho m瓜t tr飲 em; có ch厩 ch挨i, có hàng rào và c鰻ng b違o v羽 
an toàn cho tr飲 em và ph逢挨ng ti羽n phù h嬰p v噂i l泳a tu鰻i; nh英ng n挨i có t鰻 ch泳c <n cho tr飲 em ph違i 
có b院p riêng, an toàn, b院p đ員t xa l噂p m磯u giáo, nhóm tr飲; b違o đ違m phòng ch嘘ng cháy n鰻 và v羽 
sinh an toàn th詠c ph育m. Có đ栄 n逢噂c s衣ch dùng cho sinh ho衣t và đ栄 n逢噂c u嘘ng hàng ngày cho tr飲 
em theo quy đ鵜nh. 

4. Trang thi院t b鵜 đ嘘i v噂i m瓜t nhóm tr飲 đ瓜c l壱p: 

a) Có chi院u ho員c th違m cho tr飲 em ng欝i ch挨i, gi逢運ng n茨m, ch<n, g嘘i, màn cho tr飲 em ng栄, d映ng 
c映 đ詠ng n逢噂c u嘘ng, giá đ吋 đ欝 ch挨i, giá đ吋 kh<n và ca, c嘘c cho tr飲 em, có đ栄 bô đi v羽 sinh cho tr飲 
em dùng và m瓜t gh院 cho giáo viên; 

b) Có đ栄 thi院t b鵜 t嘘i thi吋u cho tr飲 em g欝m: A欝 ch挨i, đ欝 dùng và tài li羽u ph映c v映 ho衣t đ瓜ng ch挨i 
và ch挨i - t壱p có ch栄 đích; 

c) A栄 đ欝 dùng cá nhân cho m厩i tr飲 em; 

d) Có đ欝 dùng, tài li羽u cho ng逢運i nuôi d衣y tr飲 em, g欝m: B瓜 tài li羽u h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n ho衣t 
đ瓜ng ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em; s鰻 theo dõi tr飲; s鰻 theo dõi tài s違n c栄a nhóm tr飲; tài li羽u dùng đ吋 
ph鰻 bi院n ki院n th泳c nuôi d衣y con cho cha m姻. 

5. Trang thi院t b鵜 đ嘘i v噂i m瓜t l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p: 

a) Có bàn, gh院 đúng quy cách cho tr飲 em ng欝i (đ員c bi羽t đ嘘i v噂i tr飲 em 05 tu鰻i): M瓜t bàn và hai 
gh院 cho hai tr飲 em; m瓜t bàn, m瓜t gh院 và m瓜t b違ng cho giáo viên; k羽 đ吋 đ欝 dùng, đ欝 ch挨i; thùng 
đ詠ng n逢噂c u嘘ng, n逢噂c sinh ho衣t. A嘘i v噂i l噂p bán trú: Có ván ho員c gi逢運ng n茨m, ch<n, g嘘i, màn, 
qu衣t ph映c v映 tr飲 em ng栄; 

b) Có đ栄 thi院t b鵜 t嘘i thi吋u cho tr飲 em bao g欝m: A欝 ch挨i, đ欝 dùng và tài li羽u cho ho衣t đ瓜ng ch挨i 
và h丑c có ch栄 đích; 



c) A栄 đ欝 dùng cá nhân cho m厩i tr飲 em; 

d) Có đ欝 dùng, tài li羽u cho giáo viên m磯u giáo g欝m: B瓜 tài li羽u h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng 
ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em; s鰻 theo dõi tr飲 em, s鰻 ghi chép t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a tr飲 
em trong ngày, tài li羽u dùng đ吋 ph鰻 bi院n ki院n th泳c nuôi d衣y con cho cha m姻. 

6. A嘘i v噂i nh英ng n挨i m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c m亥m non ch逢a đáp 泳ng đ栄 nhu c亥u đ逢a tr飲 em t噂i 
tr逢運ng, l噂p, các cá nhân có th吋 t鰻 ch泳c nhóm tr飲 nh茨m đáp 泳ng nhu c亥u nuôi d逢叡ng, ch<m sóc 
tr飲 em c栄a ph映 huynh và ph違i đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng v噂i 曳y ban nhân dân c医p xư, b違o đ違m các đi隠u 
ki羽n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng nh逢 sau: 

a) S嘘 l逢嬰ng tr飲 em trong nhóm tr飲 t嘘i đa là 07 tr飲 em; 

b) Ng逢運i ch<m sóc tr飲 em có đ栄 s泳c kh臼e, không m逸c b羽nh truy隠n nhi宇m, đ栄 n<ng l詠c ch鵜u trách 
nhi羽m dân s詠 và có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 ch<m sóc, nuôi d逢叡ng tr飲 em theo quy đ鵜nh; 

c) C挨 s荏 v壱t ch医t ph違i b違o đ違m các đi隠u ki羽n t嘘i thi吋u nh逢 sau: Phòng nuôi d逢叡ng, ch<m sóc tr飲 
em có di羽n tích t嘘i thi吋u là 15 m2; b違o đ違m an toàn, thoáng, mát; có đ欝 dùng, đ欝 ch挨i an toàn, 
phù h嬰p l泳a tu鰻i c栄a tr飲 em; có đ栄 đ欝 dùng cá nhân ph映c v映 tr飲 em <n, u嘘ng, ng栄, sinh ho衣t và 
các thi院t b鵜 ph映c v映 nuôi d逢叡ng, ch<m sóc tr飲 em; có đ栄 n逢噂c u嘘ng cho tr飲 em h茨ng ngày; có 
phòng v羽 sinh và thi院t b鵜 v羽 sinh phù h嬰p v噂i tr飲 em; có đ栄 n逢噂c s衣ch cho tr飲 em dùng; có b違n 
th臼a thu壱n v噂i ph映 huynh v隠 vi羽c nh壱n nuôi d逢叡ng, ch<m sóc và b違o đ違m an toàn cho tr飲 em t衣i 
nhóm tr飲; có tài li羽u h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em. 

Ai隠uă11.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pănhómătr飲,ăl噂păm磯uăgiáoăđ瓜căl壱p 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư quy院t đ鵜nh cho phép thành l壱p nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c 
l壱p. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép thành l壱p nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p; 

b) Tr逢運ng m磯u giáo, tr逢運ng m亥m non, nhà tr飲 dân l壱p, t逢 th映c có th吋 thuê tr逢運ng s荏, c挨 s荏 v壱t 
ch医t, thi院t b鵜 c栄a Nhà n逢噂c, c挨 s荏 giáo d映c công l壱p không s穎 d映ng đ吋 t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng giáo 
d映c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

c) B違n sao có ch泳ng th詠c v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 c栄a giáo viên. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này 
đ院n 曳y ban nhân dân c医p xư; 

b) 曳y ban nhân dân c医p xư ti院p nh壱n và t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh h欝 s挨. Trong th運i h衣n 05 ngày làm 
vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨, n院u h欝 s挨 ch逢a đúng quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n nh英ng n瓜i 



dung c亥n ch雨nh s穎a, b鰻 sung cho t鰻 ch泳c, cá nhân n院u h欝 s挨 đúng quy đ鵜nh thì có v<n b違n g穎i 
Phòng Giáo d映c và Aào t衣o đ隠 ngh鵜 ki吋m tra th詠c t院 các đi隠u ki羽n thành l壱p đ嘘i v噂i nhóm tr飲, l噂p 
m磯u giáo đ瓜c l壱p; 

c) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, Phòng Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra trên th詠c t院 và 
có Ủ ki院n b茨ng v<n b違n g穎i 曳y ban nhân dân c医p xư nêu rõ nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p đ栄 
hay không đ栄 đi隠u ki羽n thành l壱p; 

d) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c v<n b違n tr違 l運i c栄a Phòng Giáo d映c và 
Aào t衣o, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p; n院u 
ch逢a quy院t đ鵜nh thì có v<n b違n thông báo cho t鰻 ch泳c, cá nhân và Phòng Giáo d映c và Aào t衣o 
nêu rõ lý do. 

Ai隠uă12.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchănhómătr飲,ăl噂păm磯uăgiáoăđ瓜căl壱p 

1. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p ph違i b違o đ違m các yêu c亥u sau đây: 

a) B違o đ違m quy đ鵜nh v隠 giáo viên, s嘘 l逢嬰ng tr飲 em trên m瓜t nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo, t鰻 ch泳c l噂p 
h丑c; 

b) B違o đ違m an toàn và quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a tr飲 em và giáo viên; 

c) Góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng nuôi d逢叡ng, ch<m sóc, giáo d映c tr飲 em. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c 
l壱p. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 sáp nh壱p, chia, tách nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p; 

b) V<n b茨ng, ch泳ng ch雨 có ch泳ng th詠c c栄a giáo viên. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này 
đ院n 曳y ban nhân dân c医p xư. Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, 
曳y ban nhân dân c医p xư có v<n b違n g穎i Phòng Giáo d映c và Aào t衣o đ隠 ngh鵜 ki吋m tra các đi隠u 
ki羽n sáp nh壱p, chia, tách nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p; 

b) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, Phòng Giáo d映c và Aào t衣o xem xét, ki吋m tra trên th詠c t院, 
n院u th医y đ栄 đi隠u ki羽n, Phòng Giáo d映c và Aào t衣o có Ủ ki院n b茨ng v<n b違n g穎i 曳y ban nhân dân 
c医p xư; 

c) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c v<n b違n tr違 l運i c栄a Phòng Giáo d映c và 
Aào t衣o, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách. N院u không sáp nh壱p, 



chia, tách nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p thì có v<n b違n thông báo đ院n Phòng Giáo d映c và Aào 
t衣o và t鰻 ch泳c, cá nhân n瓜p h欝 s挨 nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă13.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căc栄aănhómătr飲,ăl噂păm磯uăgiáoăđ瓜căl壱p 

1. Nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c khi x違y ra m瓜t trong các 
tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n thành l壱p quy đ鵜nh t衣i các kho違n 2, 3, 4 và 5 Ai隠u 10 
c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

b) Vi ph衣m các quy đ鵜nh v隠 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính trong l┄nh v詠c giáo d映c 荏 m泳c đ瓜 ph違i 
đình ch雨 theo quy đ鵜nh hi羽n hành. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i nhóm tr飲, l噂p 
m磯u giáo đ瓜c l壱p. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân c医p xư ph嘘i h嬰p v噂i Phòng Giáo d映c và Aào t衣o thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 
ch泳c ki吋m tra, l壱p biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院. C<n c泳 biên b違n ki吋m tra, Ch栄 
t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo 
đ瓜c l壱p. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 c亥n ghi rõ lỦ do, th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c, bi羽n pháp 
kh逸c ph映c và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

b) Sau th運i h衣n b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c, n院u t鰻 ch泳c, cá nhân đư kh逸c ph映c đ逢嬰c các vi 
ph衣m, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư xem xét, quy院t đ鵜nh cho phép nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo 
đ瓜c l壱p ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i 
chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho t鰻 ch泳c, cá 
nhân nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 

c) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

d) Trình t詠 cho phép nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i đ逢嬰c th詠c hi羽n 
theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 11 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă14.ăGi違iăth吋ănhómătr飲,ăl噂păm磯uăgiáoăđ瓜căl壱p 

1. Nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 



a) H院t th運i h衣n đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 mà không kh逸c ph映c đ逢嬰c nguyên nhân 
d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

b) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c 
l壱p; 

c) Theo yêu c亥u c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư quy院t đ鵜nh gi違i th吋 nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân c医p xư ph嘘i h嬰p v噂i Phòng Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra, l壱p biên 
b違n; 

b) C<n c泳 biên b違n ki吋m tra, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư quy院t đ鵜nh thu h欝i gi医y phép 
thành l壱p và quy院t đ鵜nh gi違i th吋 nhóm tr飲, l噂p m磯u giáo đ瓜c l壱p. Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 ph違i ghi rõ 
lỦ do, các bi羽n pháp b違o đ違m l嬰i ích h嬰p pháp c栄a tr飲 em, giáo viên, nhân viên và ph違i đ逢嬰c 
công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

Ch逢挨ngăIII 

C愛ăS雲ăGIÁOăD影CăPH蔚ăTHỌNG 

M映că1.ăTR姶云NGăTI韻UăH窺C 

Ai隠uă15.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngăti吋uăh丑căcôngăl壱p,ăchoăphépăthƠnhăl壱pătr逢運ngăti吋uăh丑că
t逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p tr逢運ng phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t, đáp 泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a 
ph逢挨ng, t衣o thu壱n l嬰i cho tr飲 em đ院n tr逢運ng nh茨m b違o đ違m th詠c hi羽n ph鰻 c壱p giáo d映c ti吋u h丑c. 

2. A隠 án thành l壱p tr逢運ng xác đ鵜nh rõ m映c tiêu, nhi羽m v映, ch逢挨ng trình giáo d映c, c挨 s荏 v壱t ch医t, 
thi院t b鵜, đ鵜a đi吋m và di羽n tích đ医t d詠 ki院n xây d詠ng tr逢運ng; t鰻 ch泳c b瓜 máy, ngu欝n l詠c và tài 
chính; ph逢挨ng h逢噂ng chi院n l逢嬰c xây d詠ng và phát tri吋n nhà tr逢運ng. 

Ai隠uă16.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngăti吋uăh丑căcôngăl壱păho員căchoăphépăthƠnhăl壱pătr逢運ngăti吋uă
h丑căt逢ăth映c 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c công l壱p 
ho員c cho phép thành l壱p đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c t逢 th映c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình v隠 vi羽c thành l壱p tr逢運ng; 



b) A隠 án thành l壱p tr逢運ng; 

c) S挨 y院u lỦ l鵜ch kèm theo b違n sao v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 h嬰p l羽 c栄a ng逢運i d詠 ki院n làm hi羽u 
tr逢荏ng; 

d) ụ ki院n b茨ng v<n b違n c栄a các c挨 quan có liên quan v隠 vi羽c thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p 
tr逢運ng; 

đ) Báo cáo gi違i trình vi羽c ti院p thu Ủ ki院n c栄a các c挨 quan có liên quan và báo cáo b鰻 sung theo Ủ 
ki院n ch雨 đ衣o c栄a 曳y ban nhân dân c医p huy羽n (n院u có). 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân c医p xư đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c công l壱p, t鰻 ch泳c ho員c cá nhân đ嘘i v噂i tr逢運ng 
ti吋u h丑c t逢 th映c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n 
Phòng Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n h欝 s挨. Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n 
h欝 s挨, n院u h欝 s挨 ch逢a đúng quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n nh英ng n瓜i dung c亥n ch雨nh s穎a, 
b鰻 sung cho t鰻 ch泳c cá nhân. Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, 
n院u đ栄 đi隠u ki羽n, Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o có Ủ ki院n b茨ng v<n b違n và g穎i h欝 s挨 đ隠 
ngh鵜 thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng đ院n 曳y ban nhân dân c医p huy羽n; 

c) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân 
c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p. N院u ch逢a quy院t đ鵜nh thành l壱p, cho 
phép thành l壱p tr逢運ng thì có v<n b違n thông báo cho Phòng Giáo d映c và Aào t衣o, 曳y ban nhân 
dân c医p xư, t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng nêu rõ lỦ do. 

4. Sau th運i h衣n 02 n<m, k吋 t瑛 ngày quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p có hi羽u l詠c, n院u 
tr逢運ng ti吋u h丑c không đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì Phòng Giáo d映c và Aào t衣o báo cáo 
Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh h栄y b臼 quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép 
thành l壱p tr逢運ng. 

Ai隠uă17.ăAi隠uăki羽năđ吋ătr逢運ngăti吋uăh丑căho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Có quy院t đ鵜nh v隠 vi羽c thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng. 

2. A医t đai, tr逢運ng s荏, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng giáo d映c: 

a) Di羽n tích khu đ医t xây d詠ng tr逢運ng đ逢嬰c xác đ鵜nh trên c挨 s荏 s嘘 l噂p, s嘘 h丑c sinh và đ員c đi吋m 
vùng mi隠n v噂i bình quân t嘘i thi吋u 10 m2 cho m瓜t h丑c sinh đ嘘i v噂i khu v詠c nông thôn, mi隠n núi; 
06 m2 cho m瓜t h丑c sinh đ嘘i v噂i khu v詠c thành ph嘘, th鵜 xư. A嘘i v噂i n挨i khó kh<n v隠 đ医t đai, có 
th吋 thay th院 di羽n tích s穎 d映ng đ医t b茨ng di羽n tích sàn xây d詠ng và b違o đ違m đ栄 di羽n tích theo quy 
đ鵜nh; 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ch鵜u trách nhi羽m l壱p đ隠 án báo cáo vi羽c s穎 d映ng di羽n tích thay 
th院 và ph違i đ逢嬰c 曳y ban nhân dân c医p t雨nh phê duy羽t; 



b) C挨 c医u kh嘘i công trình g欝m: 

- Hàng rào b違o v羽 khuôn viên tr逢運ng; c鰻ng tr逢運ng; bi吋n tên tr逢運ng; phòng h丑c; phòng hi羽u 
tr逢荏ng, phòng phó hi羽u tr逢荏ng; v<n phòng; phòng h丑p, phòng giáo viên; th逢 vi羽n; phòng thi院t b鵜 
giáo d映c; phòng máy tính; phòng truy隠n th嘘ng và ho衣t đ瓜ng A瓜i; phòng y t院 tr逢運ng h丑c; phòng 
b違o v羽; 

- Phòng giáo d映c ngh羽 thu壱t; phòng h丑c nghe nhìn; phòng tham v医n h丑c sinh; phòng h厩 tr嬰 giáo 
d映c h丑c sinh khuy院t t壱t h丑c hòa nh壱p; phòng giáo d映c th吋 ch医t ho員c nhà đa n<ng; 

- Khu v羽 sinh riêng cho nam, n英, giáo viên, h丑c sinh, h丑c sinh khuy院t t壱t; khu ch泳a rác và h羽 
th嘘ng c医p thoát n逢噂c b違o đ違m v羽 sinh; khu đ吋 xe cho h丑c sinh, giáo viên và nhân viên; khu đ医t 
làm sân ch挨i, sân t壱p có di羽n tích không d逢噂i 30% di羽n tích khu đ医t c栄a tr逢運ng; sân ch挨i ph違i 
b茨ng ph鰯ng có cây bóng mát; sân t壱p phù h嬰p và b違o đ違m an toàn cho h丑c sinh; 

- Khu nhà <n, nhà ngh雨 b違o đ違m đi隠u ki羽n s泳c kh臼e cho h丑c sinh h丑c bán trú; khu v羽 sinh riêng 
cho m厩i t亥ng nhà, m厩i dưy phòng h丑c; khu b吋 b挨i; khu th吋 d映c th吋 thao có đ欝 ch挨i, thi院t b鵜 v壱n 
đ瓜ng cho h丑c sinh. 

c) B違o đ違m có đ栄 thi院t b鵜 giáo d映c ít nh医t theo danh m映c thi院t b鵜 d衣y h丑c t嘘i thi吋u c栄a B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o, ph映c v映 k鵜p th運i các yêu c亥u v隠 thi院t b鵜 d衣y h丑c cho giáo viên và h丑c sinh. 

3. A鵜a đi吋m xây d詠ng tr逢運ng b違o đ違m môi tr逢運ng giáo d映c an toàn cho ng逢運i h丑c, ng逢運i d衣y và 
ng逢運i lao đ瓜ng. 

4. Có ch逢挨ng trình giáo d映c và tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo quy đ鵜nh phù h嬰p v噂i giáo d映c 
ti吋u h丑c. 

5. Có đ瓜i ng┡ giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ, nhân viên đ衣t tiêu chu育n, đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng, đ欝ng b瓜 v隠 c挨 
c医u, b違o đ違m th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c. 

6. Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính theo quy đ鵜nh đ吋 b違o đ違m duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

Ai隠uă18.ăTh栄ăt映căđ吋ătr逢運ngăti吋uăh丑căho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i tr逢運ng 
ti吋u h丑c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

b) Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng; 

c) V<n b違n th育m đ鵜nh c栄a các c挨 quan có liên quan v隠 các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 17 c栄a 
Ngh鵜 đ鵜nh này. 



3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng ti吋u h丑c có trách nhi羽m l壱p h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này; 

b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o nh壱n h欝 s挨, xem xét đi隠u ki羽n cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c theo 
quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 17 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 
s挨 h嬰p l羽, Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép nhà tr逢運ng t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c; tr逢運ng h嬰p ch逢a quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có v<n b違n thông báo cho 
tr逢運ng nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t. 

Ai隠uă19.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătr逢運ngăti吋uăh丑c 

1. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng ti吋u h丑c ph違i b違o đ違m các yêu c亥u sau đây: 

a) Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m 
quy隠n phê duy羽t và đáp 泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

b) B違o đ違m an toàn và quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c sinh, góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng và 
hi羽u qu違 giáo d映c; 

c) B違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách ho員c cho phép sáp nh壱p, 
chia, tách đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình v隠 vi羽c sáp nh壱p, chia, tách; 

b) A隠 án sáp nh壱p, chia, tách; 

c) Các v<n b違n xác nh壱n v隠 tài chính, tài s違n, đ医t đai, các kho違n vay, n嬰 ph違i tr違 và các v医n đ隠 
khác có liên quan; 

d) ụ ki院n b茨ng v<n b違n c栄a các c挨 quan có liên quan. 

4. Trình t詠 sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng ti吋u h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 trình t詠 thành l壱p tr逢運ng ti吋u 
h丑c theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 16 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă20.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căđ嘘iăv噂iătr逢運ngăti吋uăh丑c 

1. Tr逢運ng ti吋u h丑c b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c khi x違y ra m瓜t trong nh英ng tr逢運ng h嬰p sau 
đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 



b) Không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 
15 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này và không b違o đ違m đi隠u ki羽n ho衣t đ瓜ng c栄a giáo d映c ti吋u h丑c quy đ鵜nh t衣i 
Ai隠u 17 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) Ng逢運i cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c không đúng th育m quy隠n; 

d) Không tri吋n khai ho衣t đ瓜ng giáo d映c trong th運i h衣n 01 n<m, k吋 t瑛 ngày đ逢嬰c phép ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c; 

đ) Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 giáo d映c b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính 荏 m泳c đ瓜 ph違i 
đình ch雨; 

e) Các tr逢運ng h嬰p vi ph衣m khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u 
h丑c. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Khi tr逢運ng ti吋u h丑c vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này, Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào 
t衣o thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m tra, l壱p biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 
c栄a tr逢運ng ti吋u h丑c; 

b) Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o c<n c泳 vào m泳c đ瓜 vi ph衣m, quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t 
đ瓜ng giáo d映c và báo cáo 曳y ban nhân dân c医p huy羽n. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c ph違i ghi rõ lỦ do, th運i h衣n đình ch雨; bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p 
pháp c栄a h丑c sinh, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ, nhân viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các 
ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

c) Sau th運i h衣n đình ch雨, n院u tr逢運ng ti吋u h丑c b鵜 đình ch雨 đư kh逸c ph映c đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n 
vi羽c đình ch雨 và có h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i đi吋m d kho違n này đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i 
thì Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và ph違i 
đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho tr逢運ng nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 

d) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

đ) Trình t詠 cho phép tr逢運ng ti吋u h丑c ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 3 Ai隠u 18 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 



Ai隠uă21.ăGi違iăth吋 tr逢運ngăti吋uăh丑c 

1. Tr逢運ng ti吋u h丑c b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng ti吋u h丑c; 

b) H院t th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 mà không kh逸c ph映c 
đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

c) M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng ghi trong quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p 
tr逢運ng ti吋u h丑c không còn phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

d) Theo yêu c亥u c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng ti吋u h丑c. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh gi違i th吋 đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c công l壱p, cho 
phép gi違i th吋 đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c t逢 th映c. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) Tr逢運ng ti吋u h丑c gi違i th吋 theo các đi吋m a, b và c kho違n 1 Ai隠u này, h欝 s挨 g欝m: 

- T運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a Phòng Giáo d映c và Aào t衣o; 

- H欝 s挨 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

- Các v<n b違n v隠 vi羽c không kh逸c ph映c đ逢嬰c nguyên nhân b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

b) Tr逢運ng ti吋u h丑c gi違i th吋 theo đi吋m d kho違n 1 Ai隠u này, h欝 s挨 g欝m: 

- T運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân; 

- T運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a Phòng Giáo d映c và Aào t衣o. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ki吋m tra đánh giá m泳c đ瓜 vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, b và c 
kho違n 1 Ai隠u này ho員c xem xét đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng ti吋u h丑c; 
báo cáo b茨ng v<n b違n đ隠 ngh鵜 Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ra quy院t đ鵜nh gi違i th吋; 

b) Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n c<n c泳 đ隠 ngh鵜 c栄a Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o 
ra quy院t đ鵜nh gi違i th吋 trong vòng 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨. Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 
ph違i ghi rõ lỦ do gi違i th吋, các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c sinh, giáo viên, 



cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i 
chúng. 

M映că2.ăC愛ăS雲ăGIÁOăD影CăKHÁCăTH衛CăHI烏NăCH姶愛NGăTRỊNHăGIÁOăD影CăTI韻Uă
H窺C 

Ai隠uă22.ăAi隠uăki羽năđ吋ăc挨ăs荏ăgiáoăd映căkhácăth詠căhi羽năch逢挨ngătrìnhăgiáoăd映căti吋uăh丑c 

1. Aáp 泳ng yêu c亥u h厩 tr嬰 ph鰻 c壱p giáo d映c ti吋u h丑c c栄a đ鵜a ph逢挨ng. 

2. A逢嬰c m瓜t tr逢運ng ti吋u h丑c nh壱n b違o tr嬰 và giúp c挨 quan có th育m quy隠n qu違n lỦ v隠 ch逢挨ng 
trình giáo d映c, k院 ho衣ch d衣y h丑c, sách giáo khoa và tài li羽u tham kh違o, ho衣t đ瓜ng giáo d映c, h欝 s挨 
ph映c v映 ho衣t đ瓜ng giáo d映c trong tr逢運ng, đánh giá, x院p lo衣i h丑c sinh. 

3. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên đ衣t chu育n theo quy đ鵜nh. 

4. Phòng h丑c: 

a) B違o đ違m đúng quy cách, đ栄 ánh sáng, thoáng mát v隠 mùa hè, 医m áp v隠 mùa đông, an toàn cho 
giáo viên và h丑c sinh theo quy đ鵜nh v隠 v羽 sinh tr逢運ng h丑c; có đi隠u ki羽n t嘘i thi吋u dành cho h丑c 
sinh khuy院t t壱t h丑c t壱p thu壱n l嬰i; 

b) Có các thi院t b鵜: Bàn, gh院 h丑c sinh đúng quy cách và đ栄 ch厩 ng欝i cho h丑c sinh; bàn, gh院 giáo 
viên; b違ng l噂p; h羽 th嘘ng đèn và h羽 th嘘ng qu衣t (荏 n挨i có đi羽n); h羽 th嘘ng t栄 đ詠ng h欝 s挨, thi院t b鵜 
d衣y h丑c. 

Ai隠uă23.ăTh栄ăt映căđ吋ăc挨ăs荏ăgiáoăd映căkhácăth詠căhi羽năch逢挨ngătrìnhăgiáoăd映căti吋uăh丑c 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư cho phép c挨 s荏 giáo d映c khác th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo 
d映c ti吋u h丑c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u h丑c; 

b) B違n sao có ch泳ng th詠c v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 h嬰p l羽 c栄a ng逢運i d詠 ki院n ph映 trách c挨 s荏 giáo 
d映c; 

c) V<n b違n nh壱n b違o tr嬰 c栄a m瓜t tr逢運ng ti吋u h丑c cùng đ鵜a bàn trong huy羽n. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này 
đ院n 曳y ban nhân dân c医p xư; 



b) 曳y ban nhân dân c医p xư ti院p nh壱n h欝 s挨. N院u h欝 s挨 ch逢a đúng quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng 
v<n b違n nh英ng n瓜i dung c亥n ch雨nh s穎a, b鰻 sung cho t鰻 ch泳c, cá nhân trong th運i h衣n 05 ngày làm 
vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨; 

c) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân 
c医p xư xem xét, quy院t đ鵜nh cho phép c挨 s荏 giáo d映c khác th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u 
h丑c; n院u ch逢a cho phép thì có v<n b違n thông báo cho t鰻 ch泳c, cá nhân nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i 
quy院t. 

Ai隠uă24.ăAìnhăch雨,ăthuăh欝iăquy院tăđ鵜nhăchoăphépăc挨ăs荏ăgiáoăd映căkhácăth詠căhi羽năch逢挨ngătrìnhă
giáoăd映căti吋uăh丑c 

1. Vi羽c đình ch雨 c挨 s荏 giáo d映c khác th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n 
nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 20 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

2. Vi羽c thu h欝i quy院t đ鵜nh cho phép c挨 s荏 giáo d映c khác th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u 
h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 sau: 

a) Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p xư thu h欝i quy院t đ鵜nh cho phép c挨 s荏 giáo d映c khác th詠c hi羽n 
ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u h丑c. 

b) C挨 s荏 giáo d映c khác b鵜 thu h欝i quy院t đ鵜nh cho phép th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u h丑c 
khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

- C挨 s荏 giáo d映c b鵜 gi違i th吋 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

- Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c; 

- H院t th運i h衣n đình ch雨 mà không kh逸c ph映c đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

- M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a c挨 s荏 giáo d映c không còn phù h嬰p v噂i yêu c亥u 
phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

- Theo yêu c亥u c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p c挨 s荏 giáo d映c; 

- Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

c) Vi羽c thu h欝i quy院t đ鵜nh cho phép c挨 s荏 giáo d映c khác th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c ti吋u 
h丑c ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do thu h欝i, các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c sinh, 
giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên; ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông 
tin đ衣i chúng. 

M映că3.ăTR姶云NGăTRUNGăH窺CăC愛ăS雲,ăTR姶云NGăTRUNGăH窺CăPH蔚ăTHỌNGăVÀă
TR姶云NGăPH蔚ăTHỌNGăCịăNHI陰UăC遺PăH窺C 



Ai隠uă25.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăh丑căc挨ăs荏,ătr逢運ngătrungăh丑căph鰻ăthôngăvƠă
tr逢運ngăph鰻ăthôngăcóănhi隠uăc医păh丑că(sauăđơyăg丑iăchungălƠătr逢運ngătrungăh丑c)ăcôngăl壱p;ăchoă
phépăthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăh丑căt逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p tr逢運ng phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch 
m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê 
duy羽t. 

2. A隠 án thành l壱p tr逢運ng xác đ鵜nh rõ m映c tiêu, nhi羽m v映, ch逢挨ng trình và n瓜i dung giáo d映c; đ医t 
đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, đ鵜a đi吋m d詠 ki院n xây d詠ng tr逢運ng; t鰻 ch泳c b瓜 máy; ngu欝n l詠c và tài 
chính; ph逢挨ng h逢噂ng chi院n l逢嬰c xây d詠ng và phát tri吋n nhà tr逢運ng. 

Ai隠uă26.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăh丑căcôngăl壱p;ăchoăphépăthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungă
h丑căt逢ăth映c 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p đ嘘i v噂i 
tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏 và tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c có c医p h丑c cao nh医t là trung h丑c c挨 
s荏 (sau đây g丑i chung là tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏); Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c 
thu瓜c trung 逢挨ng (sau đây g丑i chung là 曳y ban nhân dân c医p t雨nh) quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho 
phép thành l壱p đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông và tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u c医p h丑c có c医p 
h丑c cao nh医t là trung h丑c ph鰻 thông (sau đây g丑i chung là tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông). 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình v隠 vi羽c thành l壱p tr逢運ng; 

b) A隠 án thành l壱p tr逢運ng; 

c) S挨 y院u lỦ l鵜ch kèm theo b違n sao v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 h嬰p l羽 c栄a ng逢運i d詠 ki院n làm hi羽u 
tr逢荏ng; 

d) ụ ki院n b茨ng v<n b違n c栄a các c挨 quan có liên quan v隠 vi羽c thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p 
tr逢運ng; 

đ) Báo cáo gi違i trình vi羽c ti院p thu Ủ ki院n c栄a các c挨 quan có liên quan và báo cáo b鰻 sung theo Ủ 
ki院n ch雨 đ衣o c栄a 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ho員c 曳y ban nhân dân c医p t雨nh (n院u có). 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân c医p xư đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏; 曳y ban nhân dân c医p huy羽n đ嘘i v噂i 
tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông; t鰻 ch泳c ho員c cá nhân đ嘘i v噂i các tr逢運ng trung h丑c t逢 th映c g穎i tr詠c 
ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n Phòng Giáo d映c và Aào 
t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, S荏 Giáo d映c và Aào t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông; 

b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o, S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n h欝 s挨. Trong th運i h衣n 20 ngày 
làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, n院u đ栄 đi隠u ki羽n, c挨 quan ti院p nh壱n h欝 s挨 có Ủ ki院n 



b茨ng v<n b違n và g穎i h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng đ院n ng逢運i có th育m 
quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này; n院u ch逢a đ栄 đi隠u ki羽n thì có v<n b違n thông báo cho 曳y 
ban nhân dân c医p xư, 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ho員c t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng 
nêu rõ lý do; 

c) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, ng逢運i có th育m quy隠n quy院t 
đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng; n院u ch逢a quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép 
thành l壱p tr逢運ng thì có v<n b違n thông báo cho c挨 quan ti院p nh壱n h欝 s挨 và t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 
ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng nêu rõ lỦ do. 

4. Sau th運i h衣n 02 n<m, k吋 t瑛 ngày quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p có hi羽u l詠c, n院u 
tr逢運ng trung h丑c không đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ho員c 
S荏 Giáo d映c và Aào t衣o báo cáo ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh h栄y b臼 quy院t đ鵜nh thành l壱p 
ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng. 

Ai隠uă27.ăAi隠uăki羽năđ吋ătr逢運ngătrungăh丑căho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c quy院t đ鵜nh cho phép thành l壱p c栄a ng逢運i có th育m quy隠n quy 
đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 26 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

2. Có đ医t đai, tr逢運ng s荏, c挨 s荏 v壱t ch医t, trang thi院t b鵜 đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng giáo d映c. C挨 s荏 
v壱t ch医t g欝m: 

a) Phòng h丑c đ逢嬰c xây d詠ng theo tiêu chu育n, đ栄 bàn gh院 phù h嬰p v噂i t亥m vóc h丑c sinh, có bàn 
gh院 c栄a giáo viên, có b違ng vi院t và đ栄 đi隠u ki羽n v隠 ánh sáng, thoáng mát và b違o đ違m h丑c nhi隠u 
nh医t là hai ca trong m瓜t ngày; 

b) Phòng h丑c b瓜 môn: Th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh v隠 quy chu育n phòng h丑c b瓜 môn do B瓜 tr逢荏ng 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ban hành; 

c) Kh嘘i ph映c v映 h丑c t壱p g欝m nhà t壱p đa n<ng, th逢 vi羽n, phòng ho衣t đ瓜ng Aoàn - A瓜i, phòng 
truy隠n th嘘ng; 

d) Kh嘘i hành chính - qu違n tr鵜 g欝m: Phòng làm vi羽c c栄a hi羽u tr逢荏ng, phó hi羽u tr逢荏ng, v<n phòng, 
phòng h丑p toàn th吋 cán b瓜, giáo viên và nhân viên nhà tr逢運ng, phòng các t鰻 chuyên môn, phòng 
y t院 tr逢運ng h丑c, nhà kho, phòng th逢運ng tr詠c, phòng c栄a các t鰻 ch泳c A違ng, đoàn th吋; 

đ) Khu sân ch挨i, bưi t壱p: Có di羽n tích ít nh医t b茨ng 25% t鰻ng di羽n tích s穎 d映ng c栄a tr逢運ng, có đ栄 
thi院t b鵜 luy羽n t壱p th吋 d映c, th吋 thao và b違o đ違m an toàn; 

e) Khu đ吋 xe: B嘘 trí h嬰p lỦ trong khuôn viên tr逢運ng, b違o đ違m an toàn, tr壱t t詠, v羽 sinh; 

g) Có h羽 th嘘ng h衣 t亥ng công ngh羽 thông tin k院t n嘘i Internet đáp 泳ng yêu c亥u qu違n lỦ và d衣y h丑c. 



3. A鵜a đi吋m c栄a tr逢運ng b違o đ違m môi tr逢運ng giáo d映c, an toàn cho h丑c sinh, giáo viên, cán b瓜 và 
nhân viên. Tr逢運ng h丑c là m瓜t khu riêng, có t逢運ng bao quanh, có c鰻ng tr逢運ng và bi吋n tên tr逢運ng. 
Di羽n tích c栄a tr逢運ng đ栄 theo quy đ鵜nh, đáp 泳ng yêu c亥u t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

4. Có ch逢挨ng trình giáo d映c và tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo quy đ鵜nh phù h嬰p v噂i m厩i c医p 
h丑c. 

5. Có đ瓜i ng┡ nhà giáo và cán b瓜 qu違n lỦ đ衣t tiêu chu育n v隠 ph育m ch医t và đ衣t trình đ瓜 chu育n đ逢嬰c 
đào t衣o phù h嬰p v噂i t瑛ng c医p h丑c; đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng theo c挨 c医u v隠 lo衣i hình giáo viên, b違o đ違m 
th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c và t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

6. Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính theo quy đ鵜nh đ吋 b違o đ違m duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

7. Có quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng. 

Ai隠uă28.ăTh栄ăt映căđ吋ătr逢運ngătrungăh丑căho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i tr逢運ng 
trung h丑c c挨 s荏; Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i 
v噂i tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép nhà tr逢運ng ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

b) B違n sao có ch泳ng th詠c quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c quy院t đ鵜nh cho phép thành l壱p tr逢運ng; 

c) V<n b違n th育m đ鵜nh c栄a các c挨 quan liên quan v隠 các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 27 c栄a Ngh鵜 
đ鵜nh này. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Tr逢運ng trung h丑c công l壱p, đ衣i di羽n c栄a t鰻 ch泳c ho員c cá nhân đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c t逢 th映c 
g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n ng逢運i có th育m 
quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này; 

b) Ng逢運i có th育m quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này ti院p nh壱n h欝 s挨. N院u h欝 s挨 ch逢a đúng 
quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n nh英ng n瓜i dung c亥n ch雨nh s穎a, b鰻 sung cho tr逢運ng trong 
th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨; 

c) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, ng逢運i có th育m quy隠n quy 
đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này ra quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c. N院u ch逢a quy院t đ鵜nh cho 
phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có v<n b違n thông báo cho tr逢運ng nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t. 

Ai隠uă29.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătr逢運ngătrungăh丑c 



1. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng trung h丑c ph違i b違o đ違m các yêu c亥u sau đây: 

a) Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m 
quy隠n phê duy羽t và đáp 泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

b) B違o đ違m an toàn và quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c sinh, góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng và 
hi羽u qu違 giáo d映c; 

c) B違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p thì có th育m quy隠n quy院t 
đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng ho員c cho phép sáp nh壱p, chia, tách. Tr逢運ng h嬰p sáp nh壱p gi英a 
các tr逢運ng không do cùng m瓜t c医p có th育m quy隠n thành l壱p thì c医p có th育m quy隠n cao h挨n quy院t 
đ鵜nh; tr逢運ng h嬰p c医p có th育m quy隠n thành l壱p ngang nhau thì c医p có th育m quy隠n ngang nhau đó 
th臼a thu壱n quy院t đ鵜nh. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình v隠 vi羽c sáp nh壱p, chia, tách; 

b) A隠 án sáp nh壱p, chia, tách; 

c) Các v<n b違n xác nh壱n v隠 tài chính, tài s違n, đ医t đai, các kho違n vay, n嬰 ph違i tr違 và các v医n đ隠 
khác có liên quan; 

d) ụ ki院n b茨ng v<n b違n c栄a các c挨 quan có liên quan. 

4. Trình t詠 sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng trung h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 trình t詠 thành l壱p tr逢運ng 
trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 26 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă30.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căđ嘘iăv噂iătr逢運ngătrungăh丑c 

1. Vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a tr逢運ng trung h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n khi x違y ra m瓜t trong 
các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

b) Không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n đ吋 đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c quy đ鵜nh t衣i 
Ai隠u 27 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) Ng逢運i cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c không đúng th育m quy隠n; 

d) Không tri吋n khai ho衣t đ瓜ng giáo d映c trong th運i h衣n 01 n<m, k吋 t瑛 ngày đ逢嬰c phép ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c; 



đ) Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 giáo d映c b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính 荏 m泳c đ瓜 ph違i 
đình ch雨; 

e) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 m映c tiêu, k院 ho衣ch, ch医t l逢嬰ng giáo d映c, quy ch院 
chuyên môn, quy ch院 thi c穎; 

g) Các tr逢運ng h嬰p vi ph衣m khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t 
đ瓜ng giáo d映c c栄a tr逢運ng trung h丑c. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a tr逢運ng ph違i xác 
đ鵜nh rõ lỦ do đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c, th運i h衣n đình ch雨; các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i 
ích h嬰p pháp c栄a h丑c sinh, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên trong tr逢運ng và ph違i đ逢嬰c 
công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Khi tr逢運ng trung h丑c vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 27 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này, ng逢運i có th育m quy隠n 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 26 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m tra, l壱p 
biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a tr逢運ng trung h丑c; 

b) Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o (đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c do Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân 
c医p huy羽n ra quy院t đ鵜nh thành l壱p), Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o (đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c 
do Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh ra quy院t đ鵜nh thành l壱p) c<n c泳 m泳c đ瓜 vi ph衣m, quy院t 
đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a tr逢運ng và báo cáo ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành 
l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng; 

c) Sau th運i h衣n đình ch雨, n院u nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 đ逢嬰c kh逸c ph映c thì ng逢運i có 
th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đình ch雨 ra quy院t đ鵜nh cho phép nhà tr逢運ng ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và 
ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t 
đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho tr逢運ng nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 

d) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

đ) Trình t詠 cho phép tr逢運ng trung h丑c ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh 
t衣i kho違n 3 Ai隠u 28 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă31.ăGi違iăth吋ătr逢運ngătrungăh丑c 

1. Tr逢運ng trung h丑c b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 



a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ, t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng; 

b) H院t th運i h衣n đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c mà không kh逸c ph映c 
đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

c) M映c tiêu, n瓜i dung ho衣t đ瓜ng trong quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng 
không còn phù h嬰p v噂i nhu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

d) Theo yêu c亥u c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p thì có th育m quy隠n quy院t 
đ鵜nh gi違i th吋 nhà tr逢運ng. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) Tr逢運ng trung h丑c gi違i th吋 theo các đi吋m a, b và c kho違n 1 Ai隠u này, h欝 s挨 g欝m: 

- T運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a Phòng Giáo d映c và Aào t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, S荏 
Giáo d映c và Aào t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông; 

- H欝 s挨 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

- Các v<n b違n v隠 vi羽c không kh逸c ph映c đ逢嬰c nguyên nhân b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

b) Tr逢運ng trung h丑c gi違i th吋 theo đi吋m d kho違n 1 Ai隠u này, h欝 s挨 g欝m: 

- T運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân; 

- T運 trình đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a Phòng Giáo d映c và Aào t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, S荏 
Giáo d映c và Aào t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o (đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c do Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n 
quy院t đ鵜nh thành l壱p); S荏 Giáo d映c và Aào t衣o (đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c do Ch栄 t鵜ch 曳y ban 
nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p); t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng (đ嘘i v噂i tr逢運ng trung 
h丑c t逢 th映c) xây d詠ng ph逢挨ng án gi違i th吋 tr逢運ng, trình ng逢運i có th育m quy隠n ra quy院t đ鵜nh gi違i 
th吋 tr逢運ng. Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 tr逢運ng ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do gi違i th吋; các bi羽n pháp b違o đ違m 
quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c sinh, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên và ph違i đ逢嬰c công 
b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 



b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, S荏 Giáo d映c và Aào t衣o đ嘘i v噂i 
tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông t鰻 ch泳c ki吋m tra, đánh giá m泳c đ瓜 vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, 
b và c kho違n 1 Ai隠u này ho員c xem xét đ隠 ngh鵜 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng; báo cáo 
b茨ng v<n b違n đ隠 ngh鵜 ng逢運i có th育m quy隠n thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng ra quy院t 
đ鵜nh gi違i th吋 nhà tr逢運ng; 

c) Ng逢運i có th育m quy隠n thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng ra quy院t đ鵜nh gi違i th吋 tr逢運ng 
trong vòng 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽. 

M映că4.ăTRUNGăTỂMăK駅ăTHU一TăT蔚NGăH営Pă- H姶閏NGăNGHI烏P 

Ai隠u 32.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătrungătơmăk悦ăthu壱tăt鰻ngăh嬰pă- h逢噂ngănghi羽p 

1. Phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n, kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng, quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 
giáo d映c đư đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t; có tính kh違 thi và hi羽u 
qu違; đáp 泳ng nhu c亥u h丑c t壱p c栄a c瓜ng đ欝ng. 

2. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ và giáo viên đ衣t tiêu chu育n theo quy đ鵜nh. 

3. Có đ鵜a đi吋m đ吋 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 theo quy đ鵜nh sau đây: 

a) Có đ栄 các phòng h丑c, phòng thí nghi羽m, phòng h丑c b瓜 môn, th逢 vi羽n, phòng th詠c hành lao 
đ瓜ng s違n xu医t đáp 泳ng yêu c亥u gi違ng d衣y, h丑c t壱p; 

b) Có các thi院t b鵜 d衣y h丑c, sách, t衣p chí theo yêu c亥u th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình d衣y h丑c t衣i 
trung tâm, đ逢嬰c qu違n lỦ, s穎 d映ng có hi羽u qu違 theo quy đ鵜nh. 

Ai隠uă33.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătrungătơmăk悦ăthu壱tăt鰻ngăh嬰pă- h逢噂ngănghi羽p 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng 
nghi羽p. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) Công v<n đ隠 ngh鵜 thành l壱p trung tâm; 

b) Thuy院t minh v隠 vi羽c đáp 泳ng đi隠u ki羽n v隠 c挨 s荏 v壱t ch医t và đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên 
quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 32 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) ụ ki院n c栄a các c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có liên quan; 

d) S挨 y院u lỦ l鵜ch c栄a ng逢運i d詠 ki院n làm Giám đ嘘c trung tâm. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 



a) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ho員c t鰻 ch泳c, cá 
nhân xây d詠ng đ隠 án thành l壱p trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p, g穎i h欝 s挨 thành l壱p 
trung tâm đ院n các c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có liên quan l医y Ủ ki院n b茨ng v<n b違n v隠 vi羽c thành 
l壱p và đ隠 ngh鵜 S荏 N瓜i v映 th育m đ鵜nh; 

b) S荏 N瓜i v映 t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh, chuy吋n h欝 s挨 đ院n 曳y ban nhân dân c医p t雨nh th育m tra, trình Ch栄 
t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm. N院u ch逢a quy院t đ鵜nh thành l壱p thì 
có v<n b違n thông báo cho S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ho員c t鰻 ch泳c, cá nhân nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă34.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătrungătơmăk悦ăthu壱tăt鰻ngăh嬰pă- h逢噂ngănghi羽p 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh vi羽c sáp nh壱p, chia, tách trung tâm k悦 thu壱t 
t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p. 

2. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p tuân theo các quy đ鵜nh 
t衣i Ai隠u 32, Ai隠u 33 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă35.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căc栄aătrungătơmăk悦ăthu壱tăt鰻ngăh嬰pă- h逢噂ngănghi羽p 

1. Vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p đ逢嬰c th詠c 
hi羽n khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính trong l┄nh v詠c giáo d映c 荏 
m泳c đ瓜 ph違i đình ch雨; 

b) Vì lỦ do khách quan không b違o đ違m ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng 
nghi羽p. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm k悦 
thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p. 

3. H欝 s挨 g欝m công v<n đ隠 ngh鵜 S荏 N瓜i v映 t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giác d映c. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o g穎i công v<n đ隠 ngh鵜 S荏 N瓜i v映 thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m 
tra, l壱p biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng 
nghi羽p; chuy吋n h欝 s挨 ki吋m tra đ院n v<n phòng 曳y ban nhân dân c医p t雨nh th育m tra và trình Ch栄 
t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm k悦 thu壱t 
t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do đình ch雨 ho衣t 
đ瓜ng, th運i gian đình ch雨; các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c viên, giáo viên, 
cán b瓜 qu違n lỦ, nhân viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i 
chúng; 

b) Sau th運i gian đình ch雨 ho衣t đ瓜ng, n院u trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p kh逸c ph映c 
đ逢嬰c nh英ng nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 thì Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh 



cho phép trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i và ph違i đ逢嬰c công b嘘 
công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i thì có 
v<n b違n thông báo cho S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ho員c t鰻 ch泳c, cá nhân nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i 
quy院t; 

c) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

d) Trình t詠 cho phép trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i đ逢嬰c 
th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 33 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă36.ăGi違iăth吋ătrungătơmăk悦ăthu壱tăt鰻ngăh嬰pă- h逢噂ngănghi羽p 

1. Trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p 
sau đây: 

a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ, t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm; 

b) H院t th運i h衣n đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng mà không kh逸c ph映c đ逢嬰c 
nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

c) M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng trong quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - 
h逢噂ng nghi羽p không còn phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i t衣i đ鵜a ph逢挨ng. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh gi違i th吋 trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng 
nghi羽p. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) Ph逢挨ng án gi違i th吋 trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p; 

b) Công v<n đ隠 ngh鵜 S荏 N瓜i v映 t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o xây d詠ng ph逢挨ng án gi違i th吋 trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng 
nghi羽p, g穎i công v<n đ隠 ngh鵜 S荏 N瓜i v映 t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh; 

b) Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh c<n c泳 k院t qu違 th育m đ鵜nh c栄a S荏 N瓜i v映, quy院t đ鵜nh gi違i 
th吋 trung tâm k悦 thu壱t t鰻ng h嬰p - h逢噂ng nghi羽p trong vòng 20 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 
h欝 s挨 h嬰p l羽. Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 ph違i ghi rõ lỦ do gi違i th吋, các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích 



h嬰p pháp c栄a h丑c viên, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai 
trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

Ch逢挨ngăIVă 

C愛ăS雲ăGIÁOăD影CăTH姶云NGăXUYểN 

M映că1.ăTRUNGăTỂMăGIÁOăD影CăTH姶云NGăXUYểN 

Ai隠uă37.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătrungătơmăgiáoăd映căth逢運ngăxuyên 

1. Aáp 泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng và nhu c亥u h丑c t壱p c栄a c瓜ng đ欝ng, 
phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n 
phê duy羽t. 

2. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ và giáo viên đ衣t tiêu chu育n theo quy đ鵜nh. 

3. Có đ鵜a đi吋m đ吋 xây d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 theo quy đ鵜nh sau đây: 

a) Có đ栄 các phòng h丑c, phòng thí nghi羽m, th逢 vi羽n, phòng th詠c hành lao đ瓜ng s違n xu医t đáp 泳ng 
yêu c亥u gi違ng d衣y, h丑c t壱p; 

b) Có các thi院t b鵜 d衣y h丑c và thí nghi羽m; sách giáo khoa, tài li羽u h丑c t壱p theo yêu c亥u th詠c hi羽n 
các ch逢挨ng trình giáo d映c th逢運ng xuyên. 

Ai隠uă38.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătrungătơmăgiáoăd映căth逢運ngăxuyên 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên c医p 
t雨nh. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) Công v<n đ隠 ngh鵜 thành l壱p trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên c医p t雨nh c栄a S荏 Giáo d映c và 
Aào t衣o; 

b) A隠 án thành l壱p trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên nêu rõ nhu c亥u c栄a vi羽c cho phép ho衣t đ瓜ng 
trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên; ph逢挨ng h逢噂ng ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm giáo d映c th逢運ng 
xuyên; nh英ng đi隠u ki羽n v隠 c挨 s荏 v壱t ch医t và đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên theo quy đ鵜nh t衣i 
Ai隠u 37 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) S挨 y院u lỦ l鵜ch c栄a ng逢運i d詠 ki院n làm Giám đ嘘c trung tâm. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 
này đ院n S荏 N瓜i v映 đ隠 ngh鵜 t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh; 



b) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, S荏 N瓜i v映 t鰻 ch泳c th育m 
đ鵜nh, chuy吋n h欝 s挨 đ院n 曳y ban nhân dân c医p t雨nh th育m tra; 

c) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân 
c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên c医p t雨nh. N院u ch逢a quy院t đ鵜nh thì 
thông báo cho S荏 Giáo d映c và Aào t衣o b茨ng v<n b違n nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă39.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătrungătơmăgiáoăd映căth逢運ng xuyên 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh vi羽c sáp nh壱p, chia, tách trung tâm giáo d映c 
th逢運ng xuyên. 

2. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i 
Ai隠u 37, Ai隠u 38 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă40.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căđ嘘iăv噂iătrungătơmăgiáoăd映căth逢運ngăxuyên 

1. Vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên đ逢嬰c th詠c hi羽n khi 
x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính trong l┄nh v詠c giáo d映c 荏 
m泳c đ瓜 ph違i đình ch雨; 

b) Vì lỦ do khách quan không b違o đ違m ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i trung tâm 
giáo d映c th逢運ng xuyên. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o có công v<n đ隠 ngh鵜 S荏 N瓜i v映 thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m 
tra, l壱p biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên; 
chuy吋n h欝 s挨 ki吋m tra đ院n v<n phòng 曳y ban nhân dân t雨nh th育m tra và trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban 
nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên; 

b) Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên ph違i xác đ鵜nh rõ 
lỦ do đình ch雨 ho衣t đ瓜ng, quy đ鵜nh rõ th運i gian đình ch雨; các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích 
h嬰p pháp c栄a h丑c viên, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ, nhân viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên 
các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

c) Sau th運i gian đình ch雨, n院u trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên kh逸c ph映c đ逢嬰c nh英ng nguyên 
nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 thì 曳y ban nhân dân c医p t雨nh ra quy院t đ鵜nh cho phép trung tâm giáo 
d映c th逢運ng xuyên ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng 
ti羽n thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo 
cho S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ho員c t鰻 ch泳c, cá nhân nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 



d) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

đ) Trình t詠 cho phép trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i đ逢嬰c th詠c hi羽n 
theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 38 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă41.ăGi違iăth吋ătrungătơmăgiáoăd映căth逢運ngăxuyên 

1. Trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ, t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm; 

b) H院t th運i gian đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng mà không kh逸c ph映c đ逢嬰c 
nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

c) M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng trong quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên 
không còn phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i t衣i đ鵜a ph逢挨ng. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh gi違i th吋 trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o xây d詠ng ph逢挨ng án gi違i th吋 trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên, g穎i 
công v<n đ隠 ngh鵜 S荏 N瓜i v映 t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh. Sau khi th育m đ鵜nh, S荏 N瓜i v映 chuy吋n h欝 s挨 th育m 
đ鵜nh đ院n v<n phòng 曳y ban nhân dân t雨nh th育m tra và trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh 
quy院t đ鵜nh gi違i th吋 trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên; 

b) Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 trung tâm giáo d映c th逢運ng xuyên ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các 
ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

M映că2.ăTRUNGăTỂMăH窺CăT一PăC浦NGăA唄NG 

Ai隠uă42.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătrungătơmăh丑căt壱păc瓜ngăđ欝ng 

1. Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà 
n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t và đáp 泳ng nhu c亥u h丑c t壱p c栄a c瓜ng đ欝ng. 

2. Có cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, k院 toán, th栄 qu悦 đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm 
theo quy đ鵜nh. 



3. Có đ鵜a đi吋m c映 th吋, c挨 s荏 v壱t ch医t và các thi院t b鵜, ch逢挨ng trình giáo d映c, k院 ho衣ch và tài li羽u 
h丑c t壱p c亥n thi院t đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm trên c挨 s荏 đ亥u t逢, trang b鵜 m噂i 
ho員c t壱n d映ng các c挨 s荏 v壱t ch医t s印n có trên đ鵜a bàn c医p xư. 

Ai隠uă43.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătrungătơmăh丑căt壱păc瓜ngăđ欝ng 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân c医p xư đ隠 ngh鵜 thành l壱p trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng, trong đó 
nêu rõ vi羽c đáp 泳ng các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 42 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

b) S挨 y院u lỦ l鵜ch và b違n sao có ch泳ng th詠c các gi医y t運, v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 c栄a nh英ng ng逢運i d詠 
ki院n làm cán b瓜 qu違n lỦ trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân c医p xư g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 
Ai隠u này đ院n Phòng Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, phòng Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n h欝 s挨, t鰻 ch泳c th育m 
đ鵜nh các đi隠u ki羽n trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n xem xét, quy院t đ鵜nh; 

c) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân 
c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có v<n b違n thông báo 
cho 曳y ban nhân dân c医p xư và Phòng Giáo d映c và Aào t衣o nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t. 

Ai隠uă44.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăc栄aătrungătơmăh丑căt壱păc瓜ngăđ欝ng 

1. Trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính trong l┄nh v詠c giáo d映c 荏 
m泳c đ瓜 ph違i đình ch雨; 

b) Ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng không đáp 泳ng nhu c亥u h丑c t壱p c栄a c瓜ng đ欝ng; 

c) Trong th運i h衣n 12 tháng liên t映c, trung tâm không có ho衣t đ瓜ng đ吋 ph映c v映 nhu c亥u h丑c t壱p 
c栄a c瓜ng đ欝ng. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm h丑c t壱p 
c瓜ng đ欝ng. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 



a) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m tra, l壱p biên b違n ki吋m tra 
đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng. N院u có c<n c泳 đ吋 đình ch雨 ho衣t 
đ瓜ng theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này thì trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t 
đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng; 

b) Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do và c<n c泳 đình ch雨; th運i 
gian đình ch雨; các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c viên, giáo viên, cán b瓜 
qu違n lỦ, nhân viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

c) Sau th運i gian đình ch雨, n院u trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng kh逸c ph映c đ逢嬰c nh英ng nguyên nhân 
d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 thì Phòng Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra và trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban 
nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh cho phép trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i và ph違i 
đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng 
tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho Phòng Giáo d映c và Aào t衣o và 曳y ban nhân dân c医p xư nêu 
rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 

d) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

đ) Trình t詠 cho phép trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh 
t衣i kho違n 3 Ai隠u 43 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă45.ăGi違iăth吋ătrungătơmăh丑căt壱păc瓜ngăđ欝ng 

1. Trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ, t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm h丑c t壱p c瓜ng 
đ欝ng; 

b) H院t th運i h衣n đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng mà không kh逸c ph映c đ逢嬰c 
nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

c) M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng không còn phù h嬰p v噂i yêu 
c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh gi違i th吋 trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 



a) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng. N院u có c<n c泳 đ吋 
gi違i th吋 theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này thì trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t 
đ鵜nh gi違i th吋 trung tâm h丑c t壱p c瓜ng đ欝ng; 

b) Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do gi違i th吋, các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p 
pháp c栄a h丑c viên, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ, nhân viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các 
ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

M映că3.ăTRUNGăTỂMăNGO萎IăNG頴,ăTINăH窺C 

Ai隠uă46.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱p,ăchoăphépăthƠnhăl壱pătrungătơmăngo衣iăng英,ătinăh丑c 

1. Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院, xư h瓜i và quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a 
đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t. 

2. A隠 án thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c xác đ鵜nh rõ: M映c tiêu, nhi羽m v映, ch逢挨ng trình và 
n瓜i dung đào t衣o, b欝i d逢叡ng; đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, đ鵜a đi吋m d詠 ki院n, t鰻 ch泳c b瓜 máy, 
ngu欝n l詠c và tài chính; ph逢挨ng h逢噂ng chi院n l逢嬰c xây d詠ng và phát tri吋n trung tâm. 

Ai隠uă47.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătrungătơmăngo衣iăng英,ătinăh丑c 

1. Th育m quy隠n thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c: 

a) Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh ho員c Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o (n院u đ逢嬰c Ch栄 
t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh 栄y quy隠n) quy院t đ鵜nh đ嘘i v噂i các trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c tr詠c 
thu瓜c; các trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c thu瓜c tr逢運ng trung c医p; các trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c 
do các t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p; 

b) Giám đ嘘c đ衣i h丑c, h丑c vi羽n, hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng đ衣i h丑c, tr逢運ng cao đ鰯ng quy院t đ鵜nh đ嘘i v噂i 
các trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c tr詠c thu瓜c; 

c) Ng逢運i đ泳ng đ亥u t鰻 ch泳c xư h瓜i, t鰻 ch泳c xư h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c kinh t院 đ逢嬰c pháp lu壱t 
cho phép thành l壱p các trung tâm đào t衣o tr詠c thu瓜c có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đ嘘i v噂i các trung 
tâm ngo衣i ng英, tin h丑c tr詠c thu瓜c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c; 

b) A隠 án thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c g欝m các n瓜i dung: Tên trung tâm, lo衣i hình trung 
tâm, đ鵜a đi吋m đ員t trung tâm, s詠 c亥n thi院t và c挨 s荏 pháp lỦ c栄a vi羽c thành l壱p trung tâm; m映c tiêu, 
ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a trung tâm; ch逢挨ng trình gi違ng d衣y, quy mô đào t衣o; c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a 
trung tâm; c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a trung tâm, Giám đ嘘c, các Phó Giám đ嘘c (n院u có), các t鰻 (ho員c 
phòng chuyên môn); s挨 y院u lỦ l鵜ch c栄a ng逢運i d詠 ki院n làm Giám đ嘘c trung tâm; 

c) D詠 th違o n瓜i quy t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c. 



3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này 
đ院n ng逢運i có th育m quy隠n thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c; 

b) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, c挨 quan có th育m quy隠n 
thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c có trách nhi羽m th育m đ鵜nh, ki吋m tra các đi隠u ki羽n theo quy 
đ鵜nh. 

c) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p, cho phép thành 
l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này quy院t đ鵜nh thành l壱p, cho phép 
thành l壱p n院u đ栄 đi隠u ki羽n; n院u ch逢a quy院t đ鵜nh thành l壱p thì có v<n b違n thông báo cho t鰻 ch泳c, 
cá nhân nêu rõ lý do. 

Ai隠uă48.ăAi隠uăki羽năđ吋ătrungătơmăngo衣iăng英,ătinăh丑căho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p c栄a ng逢運i có th育m quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 
1 Ai隠u 47 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

2. Có cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, k悦 thu壱t viên gi違ng d衣y lỦ thuy院t, th詠c hành b違o đ違m trình đ瓜 
chuyên môn theo quy đ鵜nh; k院 toán, th栄 qu悦 đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm. S嘘 l逢嬰ng 
giáo viên ph違i b違o đ違m t益 l羽 trung bình không quá 25 h丑c viên/1 giáo viên/ca h丑c. 

3. Có đ栄 phòng h丑c, phòng ch泳c n<ng phù h嬰p, đáp 泳ng yêu c亥u c栄a ch逢挨ng trình đào t衣o; 
phòng làm vi羽c cho b瓜 máy hành chính theo c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a trung tâm đ吋 ph映c v映 công tác 
qu違n lỦ, đào t衣o. Phòng h丑c đ栄 ánh sáng, có di羽n tích t嘘i thi吋u b違o đ違m 1,5 m2/h丑c viên/ca h丑c. 

4. Có giáo trình, tài li羽u, thi院t b鵜 ph映c v映 gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo yêu c亥u c栄a ch逢挨ng trình đào 
t衣o; có th逢 vi羽n, c挨 s荏 thí nghi羽m, th詠c t壱p, th詠c hành và các c挨 s荏 v壱t ch医t khác đáp 泳ng yêu 
c亥u c栄a ch逢挨ng trình đào t衣o và ho衣t đ瓜ng khoa h丑c công ngh羽. 

Ai隠uă49.ăTh栄ăt映căđ吋ătrungătơmăngo衣iăng英,ătinăh丑căho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Th育m quy隠n cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c: 

a) Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i trung tâm 
ngo衣i ng英, tin h丑c tr詠c thu瓜c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o; trung tâm ngo衣i ng英 tin h丑c tr詠c thu瓜c 
tr逢運ng trung c医p; trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c do t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p; trung tâm 
ngo衣i ng英, tin h丑c thu瓜c tr逢運ng đ衣i h丑c, tr逢運ng cao đ鰯ng n茨m ngoài khuôn viên c栄a tr逢運ng; 
trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c thu瓜c các b瓜, ban, ngành, các t鰻 ch泳c xư h瓜i, xư h瓜i - ngh隠 nghi羽p 
có tr映 s荏 đóng t衣i đ鵜a ph逢挨ng; 

b) Giám đ嘘c đ衣i h丑c, h丑c vi羽n; hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng đ衣i h丑c, tr逢運ng cao đ鰯ng quy院t đ鵜nh cho phép 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c ho衣t đ瓜ng trong khuôn viên c栄a tr逢運ng. 

2. H欝 s挨 g欝m: 



a) T運 trình đ隠 ngh鵜 c医p phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

b) Quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm do ng逢運i có th育m quy隠n c医p; 

c) N瓜i quy ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm; 

d) Báo cáo v隠 trang thi院t b鵜 làm vi羽c c栄a v<n phòng; l噂p h丑c, phòng th詠c hành, c挨 s荏 ph映c v映 
đào t衣o trong đó ph違i có v<n b違n ch泳ng minh v隠 quy隠n s穎 d映ng h嬰p pháp đ医t, nhà; ngu欝n kinh 
phí b違o đ違m ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm; 

đ) Ch逢挨ng trình, giáo trình, tài li羽u d衣y h丑c; 

e) Danh sách trích ngang đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên tham gia gi違ng d衣y; 

g) Các quy đ鵜nh v隠 h丑c phí, l羽 phí; 

h) Ch泳ng ch雨 s胤 c医p cho h丑c viên khi k院t thúc khóa h丑c. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 
Ai隠u này đ院n ng逢運i có th育m quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này; 

b) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨, ng逢運i có th育m quy隠n quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 1 Ai隠u này ti院p nh壱n h欝 s挨. N院u h欝 s挨 ch逢a đúng quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n 
nh英ng n瓜i dung c亥n ch雨nh s穎a, b鰻 sung cho trung tâm; 

c) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 đúng quy đ鵜nh, ng逢運i có th育m 
quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan, đ挨n v鵜 có liên quan t鰻 ch泳c th育m 
đ鵜nh trên th詠c t院 kh違 n<ng đáp 泳ng các đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh và ghi k院t qu違 vào biên b違n th育m 
đ鵜nh; 

d) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày có k院t qu違 th育m đ鵜nh, ng逢運i có th育m quy隠n quy 
đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này quy院t đ鵜nh cho phép trung tâm ho衣t đ瓜ng giáo d映c. N院u ch逢a quy院t 
đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có v<n b違n thông báo cho trung tâm nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă50.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătrungătơmăngo衣iăng英,ătinăh丑c 

1. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c ph違i b違o đ違m các yêu c亥u sau đây: 

a) Phù h嬰p v噂i nhu c亥u phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

b) B違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên; 

c) Góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 giáo d映c. 



2. Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c thì có th育m quy隠n 
quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c. 

3. Trình t詠 sáp nh壱p, chia, tách trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i vi羽c thành l壱p 
trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 47 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă51.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căc栄aătrungătơmăngo衣iăng英,ătinăh丑c 

1. Vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n khi x違y ra 
m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính trong l┄nh v詠c giáo d映c 荏 
m泳c đ瓜 ph違i đình ch雨; 

b) Vì lý do khách quan không b違o đ違m ho衣t đ瓜ng bình th逢運ng c栄a trung tâm; 

c) Các tr逢運ng h嬰p vi ph衣m pháp lu壱t khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n cho phép t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c 
thì có quy隠n ra quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Khi trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này, ng逢運i có th育m quy隠n 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 49 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m tra, l壱p 
biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c và đ隠 xu医t ph逢挨ng 
án x穎 lỦ; 

b) C<n c泳 k院t qu違 ki吋m tra, ng逢運i có th育m quy隠n cho phép t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng giáo d映c quy院t 
đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c. Trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c, quy đ鵜nh rõ th運i h衣n đình 
ch雨; các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp ng逢運i h丑c. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c c栄a trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n 
thông tin đ衣i chúng; 

c) Sau th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c, n院u các nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 đ逢嬰c 
kh逸c ph映c thì ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đình ch雨 quy院t đ鵜nh cho phép trung tâm ngo衣i 
ng英, tin h丑c ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n 
thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho 
trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 

d) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 



- Biên b違n ki吋m tra. 

đ) Trình t詠 cho phép trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i đ逢嬰c th詠c hi羽n theo 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 49 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă52.ăGi違iăth吋ătrungătơmăngo衣iăng英,ătinăh丑c 

1. Trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ, t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm ngo衣i ng英, 
tin h丑c; 

b) M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng trong quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p trung tâm 
ngo衣i ng英, tin h丑c không còn phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

c) Theo đ隠 ngh鵜 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c thì có th育m quy隠n 
quy院t đ鵜nh vi羽c gi違i th吋 trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c t鰻 ch泳c đoàn ki吋m tra 
đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a trung tâm, đ隠 xu医t ph逢挨ng án x穎 lỦ ho員c xem xét ph逢挨ng án x穎 lỦ 
do t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p trung tâm ki院n ngh鵜, đ隠 xu医t, l壱p báo cáo k院t qu違 ki吋m tra; 

b) C<n c泳 k院t qu違 ki吋m tra, ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm ra quy院t đ鵜nh 
gi違i th吋 trung tâm ngo衣i ng英, tin h丑c. Trong quy院t đ鵜nh gi違i th吋 ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do gi違i th吋, 
các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a h丑c viên, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ, nhân 
viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

Ch逢挨ngăVă 

TR姶云NGăCHUYểNăBI烏T 

M映că1.ăTR姶云NG,ăL閏PăN;NGăKHI蔭UăTH韻ăD影CăTH韻ăTHAO 

Ai隠uă53.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ng,ăl噂păn<ngăkhi院uăth吋ăd映căth吋ăthao 

1. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên đ栄 đi隠u ki羽n và tiêu chu育n b違o đ違m đ吋 d衣y ki院n th泳c ph鰻 
thông 荏 các c医p h丑c t逢挨ng 泳ng. Có đ瓜i ng┡ hu医n luy羽n viên đ栄 trình đ瓜 đ吋 hu医n luy羽n các môn 
th吋 d映c th吋 thao: Hu医n luy羽n l噂p n<ng khi院u th吋 d映c th吋 thao ph違i có trình đ瓜 cao đ鰯ng th吋 d映c 
th吋 thao tr荏 lên, hu医n luy羽n 荏 tr逢運ng n<ng khi院u th吋 d映c th吋 thao ph違i có trình đ瓜 đ衣i h丑c th吋 d映c 
th吋 thao tr荏 lên, n院u là v壱n đ瓜ng viên có đ鰯ng c医p t瑛 c医p 01 đ院n ki羽n t逢噂ng thì ph違i có trình đ瓜 
t瑛 cao đ鰯ng th吋 d映c th吋 thao tr荏 lên. 



2. Có đ栄 c挨 s荏 v壱t ch医t b違o đ違m vi羽c h丑c ki院n th泳c ph鰻 thông và t壱p luy羽n các môn n<ng khi院u 
th吋 d映c th吋 thao cho h丑c sinh. Tr逢運ng n<ng khi院u th吋 d映c th吋 thao có ch厩 荏 n瓜i trú cho h丑c sinh 
荏 xa. 

Ai隠uă54.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ng,ăl噂păn<ngăkhi院uăth吋ăd映căth吋ăthao 

1. L噂p n<ng khi院u th吋 d映c th吋 thao trong các tr逢運ng ph鰻 thông do hi羽u tr逢荏ng nhà tr逢運ng đ隠 
ngh鵜; Phòng Giáo d映c và Aào t衣o và c挨 quan qu違n lỦ th吋 d映c th吋 thao c医p huy羽n hi羽p y trình Ch栄 
t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p (đ嘘i v噂i tr逢運ng ti吋u h丑c, tr逢運ng trung h丑c 
c挨 s荏); S荏 Giáo d映c và Aào t衣o và S荏 V<n hóa, Th吋 thao và Du l鵜ch (ho員c S荏 V<n hóa và Th吋 
thao) hi羽p y trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p (đ嘘i v噂i tr逢運ng trung 
h丑c ph鰻 thông). 

2. Tr逢運ng n<ng khi院u th吋 d映c th吋 thao thu瓜c đ鵜a ph逢挨ng do Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o và 
Giám đ嘘c S荏 V<n hóa, Th吋 thao và Du l鵜ch (ho員c S荏 V<n hóa và Th吋 thao) đ隠 ngh鵜; Ch栄 t鵜ch 曳y 
ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p sau khi đư th臼a thu壱n v噂i B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và 
B瓜 V<n hóa, Th吋 thao và Du l鵜ch. 

3. Tr逢運ng n<ng khi院u th吋 d映c th吋 thao thu瓜c các b瓜, ngành do các đ挨n v鵜 ch泳c n<ng đ隠 ngh鵜 B瓜 
tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜 quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng sau khi đư th臼a thu壱n v噂i 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và B瓜 V<n hóa, Th吋 thao và Du l鵜ch. 

M映că2.ăTR姶云NGăTRUNGăH窺CăPH蔚ăTHỌNGăCHUYểN 

Ai隠uă55.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăh丑căph鰻ăthôngăchuyênăcôngăl壱p,ăchoăphépăthƠnhă
l壱pătr逢運ngătrungăh丑căph鰻ăthôngăchuyênăt逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p tr逢運ng phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch 
m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê 
duy羽t. 

2. A隠 án thành l壱p tr逢運ng xác đ鵜nh rõ m映c tiêu, nhi羽m v映, ch逢挨ng trình và n瓜i dung giáo d映c; đ医t 
đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, đ鵜a đi吋m d詠 ki院n xây d詠ng tr逢運ng, t鰻 ch泳c b瓜 máy, ngu欝n l詠c và tài 
chính; ph逢挨ng h逢噂ng chi院n l逢嬰c xây d詠ng và phát tri吋n tr逢運ng nh茨m đ衣t đ逢嬰c m映c tiêu, nhi羽m 
v映 c栄a tr逢運ng chuyên. 

Ai隠uă56.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăh丑căph鰻ăthôngăchuyênăcôngăl壱păho員căchoăphépă
thƠnhăl壱pătr逢運ngătrung h丑căph鰻ăthôngăchuyênăt逢ăth映c 

1. Th育m quy隠n thành l壱p: 

a) Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng chuyên công l壱p thu瓜c t雨nh 
ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng chuyên t逢 th映c thu瓜c t雨nh theo đ隠 ngh鵜 c栄a Giám đ嘘c S荏 Giáo 
d映c và Aào t衣o; 



b) Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng chuyên 
công l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng chuyên t逢 th映c thu瓜c c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c theo đ隠 
ngh鵜 c栄a Th栄 tr逢荏ng c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

2. H欝 s挨, trình t詠 thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng chuyên đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i 
tr逢運ng trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă57.ăAi隠uăki羽năđ吋ătr逢運ngătrungăh丑căph鰻ăthôngăchuyênăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

Aáp 泳ng các đi隠u ki羽n ho衣t đ瓜ng nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 27 
c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này và các đi隠u ki羽n sau đây: 

1. Có ch逢挨ng trình giáo d映c và tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo quy đ鵜nh đ嘘i v噂i tr逢運ng chuyên. 

2. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên đ栄 s嘘 l逢嬰ng, ph育m ch医t, n<ng l詠c và trình đ瓜 
đào t衣o đáp 泳ng yêu c亥u th詠c hi羽n nhi羽m v映 c栄a tr逢運ng chuyên. 

Ai隠uă58.ăTh栄ăt映căđ吋ătr逢運ngătrungăh丑căph鰻ăthôngăchuyênăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o n挨i đ員t tr映 s荏 tr逢運ng chuyên ra quy院t đ鵜nh cho phép tr逢運ng 
chuyên đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

2. H欝 s挨 và trình t詠, th栄 t映c cho phép tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông chuyên ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 28 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă59.ăSápănh壱p,ăchia,ătách,ăgi違iăth吋;ăđìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c đ嘘iăv噂iătr逢運ngătrungă
h丑căph鰻ăthôngăchuyên 

Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋; đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c ph鰻 
thông chuyên đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i các Ai隠u 29, 30 và 
31 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

M映c 3.ăTRUNGăTỂMăH姥ăTR営ăVÀăPHÁTăTRI韻NăGIÁOăD影CăHọAăNH一P 

Ai隠uă60.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱păcôngăl壱p,ă
choăphépăthƠnhăl壱pătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱păt逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p trong đó xác đ鵜nh c映 th吋 
m映c tiêu, ch泳c n<ng, nhi羽m v映. 

2. Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t và nhu c亥u h厩 tr嬰 giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t c栄a đ鵜a 
ph逢挨ng. 



3. Có tr映 s荏 làm vi羽c ho員c có quy院t đ鵜nh giao đ医t, cho thuê đ医t c栄a c挨 quan nhà n逢噂c có th育m 
quy隠n xây d詠ng tr映 s荏; trang thi院t b鵜 c亥n thi院t ban đ亥u; ngu欝n kinh phí ho衣t đ瓜ng theo quy đ鵜nh 
c栄a pháp lu壱t. 

4. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm. 

Ai隠uă61.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱păcôngăl壱păho員că
choăphépăthƠnhăl壱pătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱păt逢ăth映c 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo 
d映c hòa nh壱p công l壱p ho員c cho phép thành l壱p trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p 
t逢 th映c 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) V<n b違n đ隠 ngh鵜 thành l壱p trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p; 

b) A隠 án thành l壱p trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p theo quy đ鵜nh hi羽n hành v隠 
thành l壱p, t鰻 ch泳c l衣i, gi違i th吋 đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p; 

c) D詠 th違o quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p và 
các tài li羽u khác có liên quan (gi医y t運 đ医t đai, kinh phí, ngu欝n nhân l詠c). 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này 
đ院n S荏 N瓜i v映 đ吋 th育m đ鵜nh; 

b) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, S荏 N瓜i v映 ch栄 trì, ph嘘i h嬰p 
v噂i c挨 quan liên quan có t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh. N瓜i dung th育m đ鵜nh g欝m: S詠 c亥n thi院t và c挨 s荏 pháp 
lỦ c栄a vi羽c thành l壱p trung tâm; m映c tiêu, ph衣m vi, đ嘘i t逢嬰ng, tên g丑i, đ鵜a v鵜 pháp lỦ, ch泳c n<ng, 
nhi羽m v映 và quy隠n h衣n; c挨 c医u t鰻 ch泳c; c挨 ch院 tài chính c栄a trung tâm; đi隠u ki羽n b違o đ違m ho衣t 
đ瓜ng khi đ逢嬰c thành l壱p; tính kh違 thi c栄a vi羽c thành l壱p trung tâm; d詠 th違o quy ch院 t鰻 ch泳c và 
ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm; 

c) A嘘i v噂i nh英ng v医n đ隠 ch逢a rõ ho員c còn có Ủ ki院n khác nhau thì S荏 N瓜i v映 yêu c亥u t鰻 ch泳c, cá 
nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p có v<n b違n gi違i trình b鰻 sung làm rõ và báo cáo S荏 N瓜i v映; 

d) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày S荏 N瓜i v映 có v<n b違n th育m đ鵜nh, Ch栄 t鵜ch 曳y 
ban nhân dân c医p t雨nh ra quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p trung tâm; n院u không 
đ欝ng Ủ thì có v<n b違n thông báo cho t鰻 ch泳c, cá nhân nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă62.ăAi隠uăki羽năđ吋ătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱păho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p c栄a Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh. 



2. Có c挨 s荏 v壱t ch医t, ph逢挨ng ti羽n, thi院t b鵜 và d鵜ch v映 h厩 tr嬰 phù h嬰p v噂i đ員c đi吋m ng逢運i khuy院t 
t壱t, g欝m: 

a) Tr映 s荏, phòng làm vi羽c c栄a cán b瓜 qu違n lỦ, giáo viên, nhân viên; 

b) Phòng h丑c, phòng ch泳c n<ng t逢挨ng 泳ng đ吋 th詠c hi羽n các ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm; 

c) Khu nhà 荏 cho h丑c sinh đ嘘i v噂i trung tâm có ng逢運i khuy院t t壱t n瓜i trú; 

d) Ph逢挨ng ti羽n, thi院t b鵜, công c映 s穎 d映ng đ吋 đánh giá, can thi羽p, d衣y h丑c, h逢噂ng nghi羽p, d衣y 
ngh隠; 

đ) Tài li羽u chuyên môn, tài li羽u h厩 tr嬰 b違o đ違m th詠c hi羽n các ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm. 

3. A瓜i ng┡ cán b瓜, giáo viên, nhân viên h厩 tr嬰 giáo d映c có trình đ瓜 chuyên môn phù h嬰p v噂i các 
ph逢挨ng th泳c giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t. Nhân viên h厩 tr嬰 giáo d映c đ逢嬰c t壱p hu医n v隠 giáo d映c 
ng逢運i khuy院t t壱t theo quy đ鵜nh. 

4. N瓜i dung ch逢挨ng trình giáo d映c và tài li羽u b欝i d逢叡ng, t逢 v医n phù h嬰p v噂i các ph逢挨ng th泳c 
giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t, g欝m: 

a) N瓜i dung ch逢挨ng trình, tài li羽u v隠 giáo d映c cá nhân đ嘘i v噂i ng逢運i khuy院t t壱t thu瓜c các d衣ng 
t壱t; 

b) N瓜i dung ch逢挨ng trình, tài li羽u b欝i d逢叡ng v隠 giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t thu瓜c các d衣ng t壱t; 

c) Tài li羽u t逢 v医n v隠 vi羽c l詠a ch丑n các ph逢挨ng th泳c giáo d映c phù h嬰p v噂i d衣ng và m泳c đ瓜 t壱t c栄a 
ng逢運i khuy院t t壱t. 

Ai隠uă63.ăTh栄ăt映căđ吋ătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映c hòaănh壱păho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o cho phép trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) V<n b違n đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c, trong đó nêu rõ đi隠u ki羽n đáp 泳ng ho衣t đ瓜ng 
t逢挨ng 泳ng v噂i các nhi羽m v映; 

b) B違n sao có ch泳ng th詠c quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c quy院t đ鵜nh cho phép thành l壱p trung tâm. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Trung tâm g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n S荏 
Giáo d映c và Aào t衣o; 



b) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n h欝 s挨. Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 
s挨 đúng quy đ鵜nh, S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ti院n hành th育m đ鵜nh. Tr逢運ng h嬰p h欝 s挨 không b違o 
đ違m theo quy đ鵜nh, thì tr違 l衣i h欝 s挨 ho員c g穎i v<n b違n yêu c亥u trung tâm b鰻 sung, hoàn thi羽n h欝 
s挨; 

c) Trong th運i h衣n 25 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, S荏 Giáo d映c và Aào t衣o có 
trách nhi羽m t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh các đi隠u ki羽n ho衣t đ瓜ng và quy院t đ鵜nh cho phép trung tâm ho衣t 
đ瓜ng giáo d映c. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có v<n b違n thông báo cho trung tâm 
nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t. 

Ai隠uă64.ăT鰻ăch泳căl衣i,ăchoăphépăt鰻ăch泳căl衣iătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱p 

1. Trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p đ逢嬰c t鰻 ch泳c l衣i, cho phép t鰻 ch泳c l衣i khi 
b違o đ違m các đi隠u ki羽n sau đây: 

a) Có s詠 đi隠u ch雨nh v隠 ch泳c n<ng, nhi羽m v映, quy隠n h衣n c栄a trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo 
d映c hòa nh壱p; 

b) Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c, nhu c亥u h厩 tr嬰 giáo d映c ng逢運i khuy院t t壱t 
c栄a đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t (n院u có); 

c) Nâng cao ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa 
nh壱p. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh t鰻 ch泳c l衣i, cho phép t鰻 ch泳c l衣i trung tâm h厩 
tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) S詠 c亥n thi院t và c挨 s荏 pháp lỦ c栄a vi羽c t鰻 ch泳c l衣i trung tâm; 

b) Ph逢挨ng án x穎 lỦ các v医n đ隠 v隠 nhân s詠, t鰻 ch泳c b瓜 máy, tài chính, tài s違n, đ医t đai và các v医n 
đ隠 khác có liên quan; 

c) Các v<n b違n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n xác nh壱n v隠 tài chính, tài s違n, đ医t đai, các kho違n vay, 
n嬰 ph違i tr違 và các v医n đ隠 khác có liên quan (n院u có); 

d) Quy đ鵜nh trách nhi羽m c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u trung tâm và các cá nhân có liên quan đ嘘i v噂i vi羽c 
th詠c hi羽n ph逢挨ng án t鰻 ch泳c l衣i, gi違i th吋 c栄a trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p và 
th運i h衣n x穎 lỦ. 

4. Trình t詠 t鰻 ch泳c l衣i, cho phép t鰻 ch泳c l衣i trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p th詠c 
hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i vi羽c thành l壱p trung tâm theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 61 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă65.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱p 



1. Trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng khi x違y ra m瓜t trong 
các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Không b違o đ違m các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 62 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

b) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c thành l壱p, ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 

c) Ng逢運i cho phép thành l壱p ho員c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c không đúng th育m quy隠n; 

d) Không tri吋n khai ho衣t đ瓜ng giáo d映c trong th運i h衣n 01 n<m k吋 t瑛 ngày đ逢嬰c phép ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c; 

đ) Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính 荏 m泳c đ瓜 b鵜 đình ch雨; 

e) Các tr逢運ng h嬰p vi ph衣m khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm h厩 tr嬰 
và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 ch泳c ki吋m tra, l壱p biên b違n 
ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a trung tâm; 

b) Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ph違i nêu rõ lỦ do, th運i h衣n đình ch雨, bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, 
l嬰i ích h嬰p pháp đ嘘i v噂i ng逢運i h丑c, cán b瓜, giáo viên, nhân viên c栄a trung tâm và ph違i đ逢嬰c 
công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

c) Sau th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm, n院u các nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c 
đình ch雨 đ逢嬰c kh逸c ph映c thì Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép trung tâm h厩 
tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai 
trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i thì có 
v<n b違n thông báo cho trung tâm nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t; 

d) H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i g欝m: 

- T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i; 

- Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

- Biên b違n ki吋m tra. 

đ) Trình t詠 cho phép trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i 
đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 63 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 



e) Sau th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p, 
n院u các nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 ch逢a đ逢嬰c kh逸c ph映c, Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào 
t衣o c<n c泳 vào tình hình th詠c t院 đ吋 quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a trung tâm l亥n th泳 
2; th運i h衣n đình ch雨 l亥n th泳 2 không quá 12 tháng. H院t th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c l亥n 
th泳 2 mà trung tâm v磯n không kh逸c ph映c đ逢嬰c nh英ng nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨, Giám 
đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o có v<n b違n đ隠 ngh鵜 Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh ra quy院t đ鵜nh 
gi違i th吋 trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p. 

Ai隠uă66.ăGi違iăth吋ătrungătơmăh厩ătr嬰ăvƠăphátătri吋năgiáoăd映căhòaănh壱p 

1. Trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng 
h嬰p sau đây: 

a) Không còn ch泳c n<ng, nhi羽m v映; 

b) Ba n<m liên ti院p không hoàn thành nhi羽m v映 ho員c ho衣t đ瓜ng không hi羽u qu違 theo đánh giá 
c栄a ng逢運i có th育m quy隠n thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p; 

c) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng; 

d) H院t th運i h衣n đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c mà không kh逸c ph映c 
đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

đ) Theo đ隠 ngh鵜 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p; theo yêu c亥u s逸p x院p v隠 t鰻 ch泳c trung tâm h厩 tr嬰 
và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p đ吋 phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i t鰻 ch泳c trung tâm h厩 tr嬰 và 
phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p đư đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n phê duy羽t. 

2. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh gi違i th吋 trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c 
hòa nh壱p. 

3. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình gi違i th吋 trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p; 

b) A隠 án gi違i th吋 trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p; 

c) Các v<n b違n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n xác nh壱n vi羽c hoàn thành ngh┄a v映 v隠 tài chính, tài 
s違n, đ医t đai, các kho違n vay, n嬰 ph違i tr違 và các v医n đ隠 khác có liên quan (n院u có). 

4. Trình t詠 gi違i th吋 trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 quy đ鵜nh 
đ嘘i v噂i vi羽c thành l壱p trung tâm h厩 tr嬰 và phát tri吋n giáo d映c hòa nh壱p theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 
Ai隠u 61 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

M映că4.ăTR姶云NGăPH蔚ăTHỌNG DỂNăT浦CăN浦IăTRÚ 

Ai隠uă67.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căn瓜iătrú 



1. Có đ隠 án thành l壱p tr逢運ng phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch 
m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê 
duy羽t. 

2. A隠 án thành l壱p tr逢運ng xác đ鵜nh rõ m映c tiêu, nhi羽m v映, ch逢挨ng trình và n瓜i dung giáo d映c; đ医t 
đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, đ鵜a đi吋m d詠 ki院n xây d詠ng tr逢運ng, t鰻 ch泳c b瓜 máy, ngu欝n l詠c và tài 
chính; ph逢挨ng h逢噂ng chi院n l逢嬰c xây d詠ng và phát tri吋n nhà tr逢運ng. 

Ai隠uă68.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căn瓜iătrú 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú c医p 
t雨nh và tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú c医p huy羽n. 

2. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú g欝m các v<n b違n nh逢 đ嘘i v噂i h欝 s挨 
đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng trung h丑c c挨 s荏, tr逢運ng trung h丑c ph鰻 thông, tr逢運ng ph鰻 thông có nhi隠u 
c医p h丑c theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 26 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

3. Trình t詠 thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú: 

a) S荏 Giáo d映c và Aào t衣o ch栄 trì xây d詠ng đ隠 án và ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan có liên quan th育m 
đ鵜nh đ隠 án thành l壱p tr逢運ng quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 67 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này và l壱p h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 thành 
l壱p tr逢運ng trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p; 

b) 曳y ban nhân dân c医p t雨nh nh壱n h欝 s挨, xem xét đi隠u ki羽n thành l壱p tr逢運ng theo quy đ鵜nh. 
Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p 
t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú. Tr逢運ng h嬰p ch逢a quy院t đ鵜nh thành 
l壱p tr逢運ng thì có v<n b違n thông báo cho các c挨 quan có liên quan nêu rõ lỦ do. 

Ai隠uă69.ăAi隠uăki羽năđ吋ătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căn瓜iătrúăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng c栄a Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh. 

2. Có đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 t逢挨ng 泳ng v噂i t瑛ng c医p h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này 
và b違o đ違m tiêu chí c栄a tr逢運ng chu育n qu嘘c gia, ngoài ra còn có thêm các đi隠u ki羽n sau đây: 

a) Khu n瓜i trú có di羽n tích s穎 d映ng t嘘i thi吋u 06 m2/h丑c sinh; 

b) Phòng 荏 n瓜i trú, nhà <n cho h丑c sinh và các trang thi院t b鵜 kèm theo; 

c) Nhà công v映 cho giáo viên; 

d) Nhà sinh ho衣t, giáo d映c v<n hóa dân t瓜c v噂i các thi院t b鵜 kèm theo; 

đ) Phòng h丑c và thi院t b鵜 giáo d映c h逢噂ng nghi羽p, d衣y ngh隠 ph鰻 thông, ngh隠 truy隠n th嘘ng c栄a các 
dân t瓜c phù h嬰p v噂i đ鵜a ph逢挨ng. 



3. A鵜a đi吋m c栄a tr逢運ng b違o đ違m môi tr逢運ng giáo d映c, an toàn cho h丑c sinh, giáo viên, cán b瓜 và 
nhân viên. 

4. Có ch逢挨ng trình giáo d映c và tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p phù h嬰p v噂i m厩i c医p h丑c theo quy 
đ鵜nh. 

5. Có đ瓜i ng┡ giáo viên và cán b瓜 qu違n lỦ đ衣t tiêu chu育n v隠 ph育m ch医t và đ衣t trình đ瓜 chu育n 
đ逢嬰c đào t衣o theo quy đ鵜nh phù h嬰p đ嘘i v噂i c医p h丑c; đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng theo c挨 c医u v隠 lo衣i hình 
giáo viên b違o đ違m th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c và t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

6. Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính theo quy đ鵜nh đ吋 b違o đ違m duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

7. Có quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng. 

Ai隠uă70.ăTh栄ăt映căđ吋ătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căn瓜iătrúăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú c医p 
t雨nh và tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú c医p huy羽n (có c医p trung h丑c ph鰻 thông) ho衣t đ瓜ng giáo 
d映c. Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú 
c医p huy羽n (có c医p trung h丑c c挨 s荏) ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

2. H欝 s挨 đ吋 tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú ho衣t đ瓜ng giáo d映c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng 
trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 28 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 2 Ai隠u này đ院n ng逢運i có th育m quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này; 

b) Ng逢運i có th育m quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này nh壱n h欝 s挨, xem xét đi隠u ki羽n cho phép 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 27 c栄a Ngh鵜 
đ鵜nh này. N院u h欝 s挨 ch逢a đúng quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n nh英ng n瓜i dung c亥n ch雨nh 
s穎a, b鰻 sung cho nhà tr逢運ng trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨; 

c) Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, ng逢運i có th育m quy隠n quy 
đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c. N院u ch逢a quy院t đ鵜nh cho 
phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có v<n b違n thông báo cho nhà tr逢運ng nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i 
quy院t. 

Ai隠uă71.ăSápănh壱p,ăchia,ătách,ăgi違iăth吋;ăđìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căđ嘘iăv噂iătr逢運ngăph鰻ă
thôngădơnăt瓜căn瓜iătrú 

1. Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú thì có th育m quy隠n 
quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋 tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú. 



2. Ng逢運i có th育m quy隠n cho phép tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có 
th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i trú. 

3. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋, đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c n瓜i 
trú đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i các Ai隠u 29, 30 và 31 Ngh鵜 
đ鵜nh này. 

M映că5.ăTR姶云NGăPH蔚ăTHỌNGăDỂNăT浦CăBÁNăTRÚ 

Ai隠uă72.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căbánătrú 

1. Có đ隠 án phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo 
d映c c栄a đ鵜a ph逢挨ng đư đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t. 

2. A隠 án thành l壱p tr逢運ng xác đ鵜nh rõ m映c tiêu, nhi羽m v映, ch逢挨ng trình và n瓜i dung giáo d映c; đ医t 
đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, đ鵜a đi吋m d詠 ki院n xây d詠ng tr逢運ng, t鰻 ch泳c b瓜 máy, ngu欝n l詠c và tài 
chính; ph逢挨ng h逢噂ng xây d詠ng và phát tri吋n tr逢運ng. Trong ph逢挨ng h逢噂ng xây d詠ng và phát 
tri吋n tr逢運ng c亥n b違o đ違m 鰻n đ鵜nh t益 l羽 h丑c sinh là ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘 và t益 l羽 h丑c sinh bán trú 
theo h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

Ai隠uă73.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căbánătrú 

1. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú; 

b) A隠 án thành l壱p tr逢運ng quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 72 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) 曳y ban nhân dân c医p xư (đ嘘i v噂i tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú thành l壱p m噂i), nhà tr逢運ng 
(đ嘘i v噂i tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú đ逢嬰c thành l壱p trên c挨 s荏 tr逢運ng ph鰻 thông) g穎i tr詠c 
ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này 
đ院n Phòng Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n h欝 s挨, ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan có liên quan 荏 
c医p huy羽n t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh theo n瓜i dung c栄a đ隠 án thành l壱p tr逢運ng; trình Ch栄 t鵜ch 曳y ban 
nhân dân c医p huy羽n xem xét, quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú; 

c) Trong th運i h衣n 45 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân 
c医p huy羽n quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng. N院u ch逢a quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng thì có v<n b違n 
thông báo cho Phòng Giáo d映c và Aào t衣o nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t. 

Ai隠uă74.ăAi隠uăki羽năđ吋ătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căbánătrúăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 



1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng c栄a Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n. 

2. Có đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng giáo d映c t逢挨ng 泳ng v噂i t瑛ng c医p 
h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này và có thêm các đi隠u ki羽n sau đây: 

a) C挨 s荏 v壱t ch医t b違o đ違m cho vi羽c t鰻 ch泳c d衣y h丑c 2 bu鰻i/ngày; 

b) Có các công trình ph映c v映 cho qu違n lỦ, ch<m sóc và nuôi d逢叡ng h丑c sinh bán trú: Phòng tr詠c 
n瓜i trú, nhà 荏 n瓜i trú; nhà b院p, nhà <n, nhà t逸m; công trình v羽 sinh, n逢噂c s衣ch và các trang thi院t 
b鵜 kèm theo công trình; 

c) Các d映ng c映, thi院t b鵜 ph映c v映 ho衣t đ瓜ng giáo d映c v<n hóa dân t瓜c, th吋 d映c th吋 thao, vui ch挨i, 
gi違i trí cho h丑c sinh bán trú. 

3. A鵜a đi吋m xây d詠ng tr逢運ng b違o đ違m môi tr逢運ng giáo d映c an toàn và thu壱n l嬰i cho h丑c sinh, 
giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên. 

4. Có ch逢挨ng trình giáo d映c và tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo quy đ鵜nh phù h嬰p v噂i m厩i c医p h丑c 
t逢挨ng 泳ng. 

5. Có đ瓜i ng┡ giáo viên và cán b瓜 qu違n lỦ đ衣t tiêu chu育n, đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng, đ欝ng b瓜 v隠 c挨 c医u b違o 
đ違m th詠c hi羽n ch逢挨ng trình giáo d映c và t鰻 ch泳c các ho衣t đ瓜ng giáo d映c 荏 tr逢運ng ph鰻 thông dân 
t瓜c bán trú. 

6. Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính theo quy đ鵜nh đ吋 b違o đ違m duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
c栄a tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú. 

7. Có quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng bán trú c栄a tr逢運ng. 

Ai隠uă75.ăTh栄ăt映căđ吋ătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căbánătrúăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映c 

1. Tr逢荏ng Phòng Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

2. H欝 s挨 g欝m t運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú g穎i t運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c đ院n Phòng 
Giáo d映c và Aào t衣o xem xét, quy院t đ鵜nh; 

b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o xem xét đi隠u ki羽n cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 
74 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. Trong th運i h衣n 20 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, ng逢運i 
có th育m quy隠n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c. N院u ch逢a 
quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có v<n b違n thông báo cho nhà tr逢運ng nêu rõ lỦ do và 
h逢噂ng gi違i quy院t. 



Ai隠uă76.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăvƠăchuy吋năđ鰻iătr逢運ngăph鰻ăthôngădơnăt瓜căbánătrú 

1. Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 
74 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này thì b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

2. Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú không b違o đ違m t益 l羽 h丑c sinh dân t瓜c và t益 l羽 h丑c sinh bán 
trú theo quy đ鵜nh trong 03 n<m li隠n thì chuy吋n thành tr逢運ng ph鰻 thông công l壱p. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú g穎i t運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép chuy吋n đ鰻i đ院n Phòng Giáo 
d映c và Aào t衣o. Trong t運 trình c亥n nêu rõ ph逢挨ng án s穎 d映ng c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng, ch院 đ瓜 
chính sách đ嘘i v噂i h丑c sinh, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ, nhân viên sau khi tr逢運ng chuy吋n đ鰻i; 

b) Phòng Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n h欝 s挨, ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan có liên quan 荏 
c医p huy羽n th育m đ鵜nh và đ隠 ngh鵜 Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p huy羽n ra quy院t đ鵜nh chuy吋n đ鰻i 
tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú thành tr逢運ng ph鰻 thông công l壱p. 

Ai隠uă77.ăSápănh壱p,ăchia,ătách,ăgi違iăth吋;ăđìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căđ嘘iăv噂iătr逢運ngăph鰻ă
thôngădơnăt瓜căbánătrú 

1. Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú thì có th育m 
quy隠n quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋 tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n cho phép tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú ho衣t đ瓜ng giáo d映c thì có 
th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c c栄a tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán trú. 

3. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋, đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr逢運ng ph鰻 thông dân t瓜c bán 
trú đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i tr逢運ng trung h丑c theo quy đ鵜nh t衣i các Ai隠u 29, 30 và 31 Ngh鵜 
đ鵜nh này. 

Ch逢挨ngăVI 

TR姶云NGăTRUNGăC遺PăS姶ăPH萎M,ăTR姶云NGăCAOăA芋NGăS姶ăPH萎M;ăTR姶云NGăA萎Iă
H窺C 

M映că1.ăTR姶云NGăTRUNGăC遺PăS姶ăPH萎M,ăTR姶云NGăCAOăA芋NGăS姶ăPH萎M 

Ai隠uă78.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăc医păs逢ăph衣m,ătr逢運ngăcaoăđ鰯ngăs逢ăph衣măcôngă
l壱p;ăchoăphépăthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăc医păs逢ăph衣m,ătr逢運ngăcaoăđ鰯ngăs逢ăph衣măt逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p tr逢運ng phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i tr逢運ng s逢 ph衣m đư đ逢嬰c c挨 quan 
qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t. N瓜i dung đ隠 án thành l壱p tr逢運ng c亥n nêu rõ: S詠 c亥n 
thi院t thành l壱p tr逢運ng, đánh giá s詠 phù h嬰p c栄a vi羽c thành l壱p tr逢運ng v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i 
c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p; tên g丑i c栄a tr逢運ng; ch泳c n<ng, nhi羽m v映, c挨 c医u b瓜 máy t鰻 ch泳c, 
qu違n lỦ; ngành ngh隠, quy mô đào t衣o; m映c tiêu, n瓜i dung, ch逢挨ng trình; ngu欝n l詠c tài chính; đ医t 



đai; d詠 ki院n v隠 c挨 s荏 v壱t ch医t, s嘘 l逢嬰ng, c挨 c医u đ瓜i ng┡ gi違ng viên c挨 h英u và cán b瓜 qu違n lỦ, đáp 
泳ng tiêu chu育n v隠 ch医t l逢嬰ng, trình đ瓜 đào t衣o theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào 
t衣o, phù h嬰p v噂i l瓜 trình đ<ng kỦ ngành ngh隠 đào t衣o và tuy吋n sinh; k院 ho衣ch xây d詠ng và phát 
tri吋n tr逢運ng trong t瑛ng giai đo衣n; th運i h衣n và ti院n đ瓜 th詠c hi羽n d詠 án đ亥u t逢; hi羽u qu違 kinh t院 - 
xư h瓜i. 

2. Có v<n b違n ch医p thu壱n v隠 vi羽c thành l壱p tr逢運ng trên đ鵜a bàn t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 
逢挨ng c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 chính (tr瑛 tr逢運ng h嬰p tr逢運ng tr詠c thu瓜c 
曳y ban nhân dân c医p t雨nh). 

3. Có di羽n tích đ医t xây d詠ng tr逢運ng t衣i tr映 s荏 chính t嘘i thi吋u là 02 ha đ嘘i v噂i tr逢運ng trung c医p s逢 
ph衣m, t嘘i thi吋u là 05 ha đ嘘i v噂i tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m; có c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 b違o đ違m đáp 
泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng. A鵜a đi吋m xây d詠ng tr逢運ng ph違i b違o đ違m v隠 môi tr逢運ng 
giáo d映c, an toàn cho ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên trong nhà tr逢運ng. 

4. V嘘n đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng đ逢嬰c đ亥u t逢 b茨ng ngu欝n v嘘n h嬰p pháp, không bao g欝m giá tr鵜 v隠 
đ医t đai và b違o đ違m m泳c t嘘i thi吋u là 50 t益 đ欝ng đ嘘i v噂i tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, 100 t益 đ欝ng 
đ嘘i v噂i tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m. V嘘n đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng công l壱p ph違i đ逢嬰c c挨 quan ch栄 
qu違n phê duy羽t, trong đó xác đ鵜nh rõ ngu欝n v嘘n đ吋 th詠c hi羽n theo k院 ho衣ch, v嘘n đ亥u t逢 đ逢嬰c xác 
đ鵜nh b茨ng ti隠n m員t và tài s違n đư chu育n b鵜 đ吋 đ亥u t逢 và có minh ch泳ng h嬰p pháp. 

Ai隠uă79.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăc医păs逢ăph衣m,ătr逢運ngăcaoăđ鰯ngăs逢ăph衣măcôngăl壱pă
ho員căchoăphépăthƠnhăl壱pătr逢運ngătrungăc医păs逢ăph衣m,ătr逢運ngăcaoăđ鰯ngăs逢ăph衣măt逢ăth映c 

1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p đ嘘i v噂i tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m 
công l壱p ho員c cho phép thành l壱p đ嘘i v噂i tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m t逢 th映c; Ch栄 t鵜ch 曳y ban 
nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m công l壱p ho員c cho phép thành 
l壱p đ嘘i v噂i tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m t逢 th映c trên đ鵜a bàn. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) V<n b違n đ隠 ngh鵜 thành l壱p c栄a c挨 quan ch栄 qu違n đ嘘i v噂i tr逢運ng công l壱p; v<n b違n đ隠 ngh鵜 cho 
phép thành l壱p c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân đ嘘i v噂i tr逢運ng t逢 th映c. V<n b違n ph違i ghi c映 th吋: LỦ do đ隠 
ngh鵜 thành l壱p, cho phép thành l壱p tr逢運ng; tên tr逢運ng b茨ng ti院ng Vi羽t và ti院ng Anh; đ鵜a ch雨 tr映 s荏 
chính, đ鵜a đi吋m đào t衣o; ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a tr逢運ng; ngành, ngh隠, quy mô và trình đ瓜 đào 
t衣o; 

b) V<n b違n ch医p thu壱n c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 chính; 

c) A隠 án thành l壱p tr逢運ng b違o đ違m có đ亥y đ栄 các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 78 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh 
này; 

d) D詠 th違o quy ho衣ch t鰻ng th吋 m員t b茨ng và thi院t k院 s挨 b瓜 các công trình ki院n trúc xây d詠ng, b違o 
đ違m phù h嬰p v噂i ngành đào t衣o, quy mô, trình đ瓜 đào t衣o và tiêu chu育n di羽n tích s穎 d映ng, di羽n 
tích xây d詠ng cho h丑c t壱p, gi違ng d衣y; 



đ) B違n sao có ch泳ng th詠c gi医y ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng đ医t, quy隠n s荏 h英u nhà 荏 ho員c v<n b違n 
ch医p thu壱n giao đ医t, cho thuê đ医t c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh (trong đó xác đ鵜nh rõ đ鵜a ch雨, 
di羽n tích, m嘘c gi噂i c栄a khu đ医t); 

e) Quy院t đ鵜nh phê duy羽t d詠 án đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng, xác đ鵜nh rõ ngu欝n v嘘n đ吋 th詠c hi羽n theo 
k院 ho衣ch đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng c栄a c挨 quan ch栄 qu違n đ嘘i v噂i h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng 
công l壱p; v<n b違n xác nh壱n c栄a ngân hàng v隠 s嘘 v嘘n góp trong tài kho違n c栄a ban qu違n lỦ d詠 án, 
các minh ch泳ng v隠 quy隠n s荏 h英u tài s違n kèm theo v<n b違n đ鵜nh giá tài s違n góp v嘘n n院u góp v嘘n 
b茨ng tài s違n ho員c quy隠n s荏 h英u tài s違n đ嘘i v噂i h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 cho phép thành l壱p tr逢運ng t逢 th映c; 

g) A嘘i v噂i tr逢運ng t逢 th映c, h欝 s挨 còn ph違i có: 

- Biên b違n c穎 ng逢運i đ衣i di羽n đ泳ng tên thành l壱p tr逢運ng c栄a các thành viên góp v嘘n. 

- Danh sách trích ngang các thành viên ban sáng l壱p. 

- Danh sách, hình th泳c và biên b違n góp v嘘n c栄a các c鰻 đông cam k院t góp v嘘n thành l壱p. 

- D詠 ki院n ch栄 t鵜ch và h瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 c栄a tr逢運ng. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Ti院p nh壱n h欝 s挨 thành l壱p, cho phép thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 
ph衣m. 

- C挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 
Ai隠u này đ院n B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o (đ嘘i v噂i tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m), S荏 Giáo d映c và Aào 
t衣o (đ嘘i v噂i tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m). 

- B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ho員c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o th育m tra s挨 b瓜 h欝 s挨 tr逢噂c khi g穎i h瓜i 
đ欝ng th育m đ鵜nh h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng. 

Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ho員c S荏 
Giáo d映c và Aào t衣o g穎i h欝 s挨 t噂i h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh đ吋 t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh n院u h欝 s挨 h嬰p l羽 
ho員c có v<n b違n tr違 l運i cho c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p, cho phép thành l壱p và 
nêu rõ lỦ do n院u h欝 s挨 không h嬰p l羽. 

b) Th育m đ鵜nh h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m: 

- H瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao 
đ鰯ng s逢 ph衣m. 

- B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh h欝 s挨 thành l壱p 
tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m và ban hành quy ch院 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh. H瓜i 
đ欝ng th育m đ鵜nh h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m do lưnh đ衣o B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 
ho員c ng逢運i đ逢嬰c 栄y quy隠n làm ch栄 t鵜ch và thành viên là đ衣i di羽n các b瓜, c挨 quan: B瓜 K院 ho衣ch 



và A亥u t逢, B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映, 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m đ員t 
tr映 s荏 chính và đ衣i di羽n m瓜t s嘘 đ挨n v鵜 chuyên môn thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh h欝 s挨 thành l壱p 
tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m và ban hành quy ch院 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh. H瓜i 
đ欝ng th育m đ鵜nh h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m do lưnh đ衣o 曳y ban nhân dân c医p t雨nh 
ho員c ng逢運i đ逢嬰c 栄y quy隠n làm Ch栄 t鵜ch và thành viên là đ衣i di羽n các c挨 quan thu瓜c 曳y ban nhân 
dân c医p t雨nh, g欝m: S荏 Giáo d映c và Aào t衣o, S荏 K院 ho衣ch và A亥u t逢, S荏 Tài chính, S荏 N瓜i v映 và 
các c挨 quan có liên quan. 

- Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng do B瓜 Giáo d映c 
và Aào t衣o ho員c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o g穎i t噂i, h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh h欝 s挨 
thành l壱p tr逢運ng; 

- C<n c泳 k院t lu壱n c栄a h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh (công khai t衣i cu瓜c h丑p th育m đ鵜nh), c挨 quan, t鰻 ch泳c, 
cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p, cho phép thành l壱p tr逢運ng hoàn thi羽n h欝 s挨 và g穎i B瓜 Giáo d映c và 
Aào t衣o ho員c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o. 

Tr逢運ng h嬰p h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh k院t lu壱n h欝 s挨 thành l壱p, cho phép thành l壱p tr逢運ng không đ栄 
đi隠u ki羽n, trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh, B瓜 Giáo d映c và Aào 
t衣o ho員c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o có v<n b違n tr違 l運i cho c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành 
l壱p, cho phép thành l壱p tr逢運ng và nêu rõ lỦ do. 

c) Quy院t đ鵜nh thành l壱p, cho phép thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 
ph衣m: 

Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 thành l壱p, cho phép thành 
l壱p tr逢運ng đư hoàn thi羽n theo k院t lu壱n c栄a h瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào 
t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m công l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng cao 
đ鰯ng s逢 ph衣m t逢 th映c. Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng trung c医p 
s逢 ph衣m công l壱p ho員c cho phép thành l壱p đ嘘i v噂i tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m t逢 th映c. Tr逢運ng 
h嬰p không đ欝ng Ủ thì có v<n b違n thông báo nêu rõ lỦ do. 

Quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m công l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng trung 
c医p s逢 ph衣m t逢 th映c ph違i g穎i v隠 B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. Quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng cao đ鰯ng 
s逢 ph衣m công l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m t逢 th映c ph違i g穎i v隠 曳y ban 
nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 chính. 

Ai隠uă80.ăAi隠uăki羽năđ逢嬰căc医păgi医yăđ<ngăkỦăho衣tăđ瓜ngăngh隠ănghi羽păđ嘘iăv噂iănhómăngƠnhăđƠoă
t衣oăgiáoăviênătrìnhăđ瓜ătrungăc医p,ătrìnhăđ瓜ăcaoăđ鰯ng 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c quy院t đ鵜nh cho phép thành l壱p tr逢運ng. 

2. A鵜a đi吋m xây d詠ng tr逢運ng b違o đ違m môi tr逢運ng giáo d映c, an toàn cho ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán 
b瓜 qu違n lỦ và nhân viên. 



3. Có tr逢運ng s荏, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng giáo d映c theo đ隠 án thành l壱p 
tr逢運ng đư cam k院t. Trong đó, di羽n tích sàn xây d詠ng t嘘i thi吋u là 5,5 m2/h丑c sinh đ嘘i v噂i trình đ瓜 
trung c医p và 7,5 m2/sinh viên đ嘘i v噂i trình đ瓜 cao đ鰯ng. 

4. Có đ栄 ch逢挨ng trình đào t衣o, giáo trình, tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p đáp 泳ng yêu c亥u v隠 đ<ng kỦ 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình 
đ瓜 cao đ鰯ng theo h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

5. Có đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ và giáo viên b違o đ違m đ衣t tiêu chu育n v隠 chuyên môn nghi羽p v映, đ栄 
v隠 s嘘 l逢嬰ng, đ欝ng b瓜 v隠 c挨 c医u phù h嬰p v噂i l瓜 trình đ<ng kỦ ngành, ngh隠 đào t衣o và tuy吋n sinh 
theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

6. Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính theo quy đ鵜nh đ吋 b違o đ違m duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

7. Có quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng. 

Ai隠uă81.ăTh栄ăt映căc医păgi医yăch泳ngănh壱năđ<ngăkỦăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căngh隠ănghi羽păđ嘘iăv噂iă
nhómăngƠnhăđƠoăt衣oăgiáoăviênătrìnhăđ瓜ătrungăc医p,ătrìnhăđ瓜ăcaoăđ鰯ng 

1. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 
nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p. 

B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 
nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 cao đ鰯ng. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 c医p ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành 
đào t衣o giáo viên; 

b) B違n sao có ch泳ng th詠c quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p; 

c) Báo cáo tình hình th詠c hi羽n cam k院t theo đ隠 án thành l壱p tr逢運ng; 

d) Thuy院t minh các đi隠u ki羽n b違o đ違m ch医t l逢嬰ng đào t衣o: 

- Danh sách trích ngang cán b瓜 gi違ng viên c挨 h英u và cán b瓜 qu違n lỦ có xác nh壱n c栄a S荏 Giáo 
d映c và Aào t衣o; 

- A医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜 đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng đào t衣o theo cam k院t; th嘘ng kê c挨 s荏 
v壱t ch医t ph映c v映 đào t衣o chung toàn tr逢運ng, s嘘 l逢嬰ng và di羽n tích gi違ng đ逢運ng, th逢 vi羽n, phòng 
thí nghi羽m, các lo衣i máy móc thi院t b鵜, giáo trình, tài li羽u, sách ph映c v映 ho衣t đ瓜ng giáo d映c có xác 
nh壱n c栄a S荏 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- Ngu欝n l詠c tài chính theo quy đ鵜nh đ吋 b違o đ違m duy trì và phát tri吋n ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 
nghi羽p; 



- D詠 ki院n ch雨 tiêu và k院 ho衣ch tuy吋n sinh; 

- Ch逢挨ng trình đào t衣o và giáo trình, tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo quy đ鵜nh. 

đ) Ai隠u l羽, quy ch院 t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Nhà tr逢運ng g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n S荏 
Giáo d映c và Aào t衣o n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 đ嘘i v噂i trình đ瓜 trung c医p và B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 
đ嘘i v噂i trình đ瓜 cao đ鰯ng xem xét, quy院t đ鵜nh; 

b) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 c医p gi医y ch泳ng nh壱n 
đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p, n院u h欝 s挨 ch逢a đ亥y đ栄 theo quy đ鵜nh, c挨 quan ti院p 
nh壱n h欝 s挨 ph違i có thông báo b茨ng v<n b違n đ吋 nhà tr逢運ng ch雨nh s穎a, b鰻 sung h欝 s挨; 

c) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, n院u đ栄 đi隠u ki羽n theo quy 
đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này, ng逢運i có th育m quy隠n c医p gi医y đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p 
đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng trong đó nêu rõ 
ngành đ逢嬰c đào t衣o. N院u ch逢a c医p gi医y ch泳ng nh壱n thì có v<n b違n thông báo nêu rõ lỦ do. 

4. Tr逢運ng trung c医p, tr逢運ng cao đ鰯ng đư đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
ngh隠 nghi羽p có nhu c亥u đ<ng kỦ b鰻 sung ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành 
đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng thì l壱p h欝 s挨 g欝m: V<n b違n đ<ng kỦ b鰻 
sung ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trong đó nêu rõ 
ngành đ隠 ngh鵜 b鰻 sung đ吋 t鰻 ch泳c đào t衣o; báo cáo các đi隠u ki羽n b違o đ違m đ<ng kỦ b鰻 sung ho衣t 
đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên phù h嬰p v噂i ngành đào t衣o 
giáo viên đ隠 ngh鵜 b鰻 sung đ吋 t鰻 ch泳c đào t衣o kèm theo các gi医y t運 ch泳ng minh. 

Trình t詠 đ<ng kỦ b鰻 sung ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên 
đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này. 

Ai隠uă82.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătr逢運ngătrungăc医păs逢ăph衣m,ătr逢運ngăcaoăđ鰯ngăs逢ăph衣m 

1. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m ph違i b違o đ違m 
các yêu c亥u sau đây: 

a) Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i các tr逢運ng s逢 ph衣m, đáp 泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xã 
h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

b) B違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên; góp 
ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 giáo d映c ngh隠 nghi羽p và ch医t l逢嬰ng đào t衣o s逢 ph衣m; 

c) Tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m m噂i đ逢嬰c hình thành sau quá trình sáp 
nh壱p, chia, tách ph違i đáp 泳ng đ栄 các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 78 Ngh鵜 đ鵜nh này. 



2. Ng逢運i có th育m quy隠n thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng 
cao đ鰯ng s逢 ph衣m thì có th育m quy隠n sáp nh壱p, chia, tách ho員c cho phép sáp nh壱p, chia, tách 
tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m. 

3. Th栄 t映c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m th詠c hi羽n 
nh逢 đ嘘i v噂i thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m theo quy đ鵜nh t衣i 
Ai隠u 79 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă83.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căngh隠ănghi羽păđ嘘iăv噂iănhómăngƠnhăđƠoăt衣oăgiáoăviênă
trìnhăđ瓜ătrungăc医p,ătrìnhăđ瓜ăcaoăđ鰯ng 

1. Ng逢運i có th育m quy隠n c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i 
nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng thì có th育m quy隠n đình ch雨 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p. 

2. Tr逢運ng trung c医p, tr逢運ng cao đ鰯ng b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm 
ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng trong nh英ng tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, 
tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m ho員c đ吋 đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 
nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên; 

b) Không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i 
nhóm ngành đào t衣o giáo viên theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) T鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên khi ch逢a đ逢嬰c 
c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p; 

d) Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 giáo d映c b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính 荏 m泳c đ瓜 ph違i 
đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p; 

đ) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Ng逢運i có th育m quy隠n c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i 
nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 
ch泳c ki吋m tra, l壱p biên b違n ki吋m tra đánh giá tình tr衣ng th詠c t院 c栄a tr逢運ng; 

b) C<n c泳 k院t qu違 ki吋m tra, ng逢運i có th育m quy隠n c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo 
d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng có 
quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình 
đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng c栄a tr逢運ng. 

Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên trình 
đ瓜 trung c医p, trình đ瓜 cao đ鰯ng ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do đình ch雨, th運i h衣n đình ch雨, bi羽n pháp b違o 



đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên trong tr逢運ng 
và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

4. Sau th運i h衣n đình ch雨, n院u nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 đ逢嬰c kh逸c ph映c thì ng逢運i có 
th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đình ch雨 ra quy院t đ鵜nh cho phép tr逢運ng ho衣t đ瓜ng giáo d映c tr荏 l衣i và ph違i 
đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho tr逢運ng nêu rõ lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t. 

5. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p tr荏 l衣i đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo 
viên g欝m: 

a) T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p tr荏 l衣i đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo 
viên; 

b) Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

c) Biên b違n ki吋m tra. 

6. Trình t詠 cho phép tr逢運ng ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p tr荏 l衣i đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o 
giáo viên đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 81 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă84.ăThuăh欝iăgi医yăch泳ngănh壱năđ<ngăkỦăho衣tăđ瓜ngăgiáoăd映căngh隠ănghi羽păđ嘘iăv噂iănhómă
ngƠnhăđƠoăt衣oăgiáoăviênătrìnhăđ瓜ătrungăc医p,ătrìnhăđ瓜ăcaoăđ鰯ng 

1. Tr逢運ng trung c医p, tr逢運ng cao đ鰯ng b鵜 thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i 
v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên; 

b) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p; 

c) Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 giáo d映c ngh隠 nghi羽p b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính 荏 
m泳c đ瓜 ph違i thu h欝i; 

d) Tr逢運ng b鵜 gi違i th吋 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

đ) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i 
nhóm ngành đào t衣o giáo viên quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 81 Ngh鵜 đ鵜nh này thì có quy隠n thu h欝i 
gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p theo trình t詠, th栄 t映c nh逢 sau: 

a) T鰻 ch泳c ki吋m tra, đánh giá m泳c đ瓜 vi ph衣m, xác đ鵜nh lỦ do thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p; 



b) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c k院t qu違 ki吋m tra, đánh giá m泳c đ瓜 vi 
ph衣m, lỦ do thu h欝i, ng逢運i có th育m quy隠n c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 
nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 81 Ngh鵜 đ鵜nh này quy院t 
đ鵜nh thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào 
t衣o giáo viên, thông báo đ院n c挨 quan liên quan bi院t đ吋 ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n và công b嘘 công khai 
trên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a c挨 quan thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c 
ngh隠 nghi羽p; 

c) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c quy院t đ鵜nh thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n 
đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p, tr逢運ng có trách nhi羽m n瓜p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p cho c挨 quan có th育m quy隠n thu h欝i, đ欝ng th運i ch医m d泳t m丑i 
ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p theo gi医y ch泳ng nh壱n đư b鵜 thu h欝i ngay sau khi quy院t đ鵜nh thu 
h欝i có hi羽u l詠c thi hành. 

Ai隠uă85.ăGi違iăth吋ătr逢運ngătrung c医păs逢ăph衣m,ătr逢運ngăcaoăđ鰯ngăs逢ăph衣m 

1. Tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m b鵜 gi違i th吋 trong nh英ng tr逢運ng h嬰p sau 
đây: 

a) Vi ph衣m các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t gây h壱u qu違 nghiêm tr丑ng; 

b) H院t th運i h衣n đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i 
nhóm ngành đào t衣o giáo viên mà không kh逸c ph映c đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c b鵜 đình ch雨; 

c) Không đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm 
ngành đào t衣o giáo viên sau th運i h衣n 03 n<m, k吋 t瑛 ngày quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép 
thành l壱p có hi羽u l詠c; 

d) Không tri吋n khai ho衣t đ瓜ng đào t衣o sau th運i h衣n 02 n<m, k吋 t瑛 ngày đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng 
nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng giáo d映c ngh隠 nghi羽p đ嘘i v噂i nhóm ngành đào t衣o giáo viên; 

đ) Theo đ隠 ngh鵜 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p tr逢運ng trung c医p, tr逢運ng cao đ鰯ng. 

2. Ng逢運i có th育m quy隠n thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng 
cao đ鰯ng s逢 ph衣m thì có th育m quy隠n gi違i th吋 ho員c cho phép gi違i th吋 tr逢運ng. 

3. H欝 s挨 g欝m: Công v<n c栄a tr逢運ng đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 nêu rõ lỦ do gi違i th吋, các ph逢挨ng án gi違i 
quy院t các v医n đ隠 v隠 quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, giáo viên, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân 
viên trong tr逢運ng (ch雨 áp d映ng đ嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p t鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 gi違i th吋). 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, 
tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 ph衣m t鰻 ch泳c ki吋m tra tình tr衣ng th詠c t院 c栄a tr逢運ng; 



b) C<n c泳 k院t qu違 ki吋m tra, ng逢運i có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh gi違i th吋 tr逢運ng trung c医p, tr逢運ng 
cao đ鰯ng. Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do gi違i th吋, các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i 
ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên trong tr逢運ng và ph違i công b嘘 
công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

c) Th運i h衣n gi違i quy院t: 20 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c công v<n đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a 
tr逢運ng. 

Ai隠uă86.ăAi隠uăki羽n,ăth栄ăt映căthƠnhăl壱p;ăgi違iăth吋ăphơnăhi羽uătr逢運ngătrungăc医păs逢ăph衣m,ătr逢運ngă
caoăđ鰯ngăs逢ăph衣m 

Ai隠u ki羽n, th栄 t映c thành l壱p; gi違i th吋 phân hi羽u tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao đ鰯ng s逢 
ph衣m đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i vi羽c thành l壱p, gi違i th吋 tr逢運ng trung c医p s逢 ph衣m, tr逢運ng cao 
đ鰯ng s逢 ph衣m theo quy đ鵜nh t衣i các Ai隠u 78, 79 và 85 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

M映că2.ăTR姶云NGăA萎IăH窺C 

Ai隠uă87.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱pătr逢運ngăđ衣iăh丑căcôngăl壱p,ăchoăphépăthƠnhăl壱pătr逢運ngăđ衣iăh丑că
t逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy 
ho衣ch m衣ng l逢噂i các tr逢運ng đ衣i h丑c đ逢嬰c c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m quy隠n phê duy羽t. 
N瓜i dung đ隠 án thành l壱p tr逢運ng c亥n nêu rõ: Tên g丑i; ngành, ngh隠, quy mô đào t衣o; m映c tiêu, n瓜i 
dung, ch逢挨ng trình; ngu欝n l詠c tài chính; đ医t đai; c挨 s荏 v壱t ch医t; gi違ng viên và cán b瓜 qu違n lỦ; 
ch泳c n<ng, nhi羽m v映, c挨 c医u b瓜 máy t鰻 ch泳c, qu違n lỦ; k院 ho衣ch xây d詠ng và phát tri吋n tr逢運ng 
trong t瑛ng giai đo衣n; th運i h衣n và ti院n đ瓜 th詠c hi羽n d詠 án đ亥u t逢; hi羽u qu違 kinh t院 - xư h瓜i. A嘘i 
v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p, khi thành l壱p ph違i cam k院t ho衣t đ瓜ng theo c挨 ch院 t詠 ch栄 c栄a đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p do Chính ph栄 quy đ鵜nh. A嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c, khuy院n khích thành 
l壱p tr逢運ng ho衣t đ瓜ng không vì l嬰i nhu壱n. 

2. Có v<n b違n ch医p thu壱n v隠 vi羽c thành l壱p tr逢運ng trên đ鵜a bàn t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 
逢挨ng c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 chính (tr瑛 tr逢運ng h嬰p tr逢運ng tr詠c thu瓜c 
曳y ban nhân dân c医p t雨nh). 

3. Có di羽n tích đ医t xây d詠ng tr逢運ng t衣i tr映 s荏 chính t嘘i thi吋u là 05 ha và đ衣t bình quân t嘘i thi吋u là 
25 m2/sinh viên t衣i th運i đi吋m tr逢運ng có quy mô đào t衣o 鰻n đ鵜nh sau 10 n<m phát tri吋n; có c挨 s荏 
v壱t ch医t, thi院t b鵜 và đ瓜i ng┡ gi違ng viên c挨 h英u đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng. A鵜a 
đi吋m xây d詠ng tr逢運ng đ衣i h丑c ph違i b違o đ違m v隠 môi tr逢運ng giáo d映c, an toàn cho ng逢運i h丑c, nhà 
giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên c栄a tr逢運ng. 

4. A嘘i v噂i tr逢運ng công l壱p ph違i có d詠 án đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng đ逢嬰c c挨 quan ch栄 qu違n phê 
duy羽t, xác đ鵜nh rõ ngu欝n v嘘n đ吋 th詠c hi羽n theo k院 ho衣ch và đ嘘i v噂i tr逢運ng t逢 th映c ph違i có v嘘n 
đ亥u t逢 v噂i m泳c t嘘i thi吋u là 1000 t益 đ欝ng (không bao g欝m giá tr鵜 đ医t xây d詠ng tr逢運ng); v嘘n đ亥u 
t逢 đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng ti隠n m員t và tài s違n đư chu育n b鵜 đ吋 đ亥u t逢 và đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n 
xác nh壱n b茨ng v<n b違n; đ院n th運i đi吋m th育m đ鵜nh cho phép thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c, giá 
tr鵜 đ亥u t逢 ph違i th詠c hi羽n đ逢嬰c trên 500 t益 đ欝ng. 



5. Có d詠 ki院n c映 th吋 v隠 s嘘 l逢嬰ng, c挨 c医u đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ và gi違ng viên c挨 h英u, đáp 泳ng 
tiêu chu育n v隠 ch医t l逢嬰ng, trình đ瓜 đào t衣o theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, 
phù h嬰p v噂i l瓜 trình đ吋 m荏 mư ngành và tuy吋n sinh đào t衣o trong đ隠 án thành l壱p tr逢運ng. 

Ai隠uă88.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱pătr逢運ngăđ衣iăh丑căcôngăl壱păho員căchoăphépăthƠnhăl壱pătr逢運ngăđ衣iă
h丑căt逢ăth映c 

1. Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 quy院t đ鵜nh thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p ho員c cho phép thành l壱p 
tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c. 

2. Quy trình thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c g欝m hai b逢噂c: 

a) Phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p; 

b) Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p. 

3. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p tr逢運ng đ衣i 
h丑c g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p c栄a c挨 quan ch栄 qu違n đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c 
công l壱p ho員c đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p c栄a t鰻 ch泳c ho員c cá nhân đ嘘i v噂i 
tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c; 

b) V<n b違n c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh ch医p thu壱n v隠 vi羽c thành l壱p tr逢運ng t衣i đ鵜a ph逢挨ng. 
V<n b違n ch医p thu壱n c亥n nêu rõ v隠 s詠 c亥n thi院t, s詠 phù h嬰p c栄a vi羽c thành l壱p tr逢運ng v噂i quy 
ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; ch栄 tr逢挨ng c医p đ医t ho員c cho thuê đ医t xây d詠ng 
tr逢運ng, đ鵜a đi吋m khu đ医t và kh違 n<ng ph嘘i h嬰p, t衣o đi隠u ki羽n c栄a đ鵜a ph逢挨ng đ嘘i v噂i vi羽c xây 
d詠ng và phát tri吋n nhà tr逢運ng; v<n b違n pháp lỦ v隠 quy隠n s穎 d映ng đ医t (n院u có); 

c) A隠 án thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c; 

d) A嘘i v噂i h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c, ngoài các v<n b違n nêu t衣i các đi吋m a, b và c 
c栄a kho違n này thì h欝 s挨 c亥n có thêm các v<n b違n theo h逢噂ng d磯n c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 
sau đây: 

- Danh sách các thành viên sáng l壱p; 

- Biên b違n c穎 đ衣i di羽n đ泳ng tên thành l壱p tr逢運ng c栄a các thành viên góp v嘘n; 

- B違n cam k院t góp v嘘n xây d詠ng tr逢運ng c栄a cá nhân, t鰻 ch泳c và Ủ ki院n đ欝ng Ủ c栄a ng逢運i đ衣i 
di羽n đ泳ng tên thành l壱p tr逢運ng; 

- Danh sách các c鰻 đông cam k院t góp v嘘n; 

- Biên b違n th臼a thu壱n góp v嘘n. 



4. Trình t詠 đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p tr逢運ng 
đ衣i h丑c: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng đ衣i 
h丑c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này đ院n B瓜 Giáo d映c 
và Aào t衣o; 

b) B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh h欝 s挨, l壱p báo cáo, trình Th栄 t逢噂ng 
Chính ph栄 xem xét, phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng; 

c) Gi違i quy院t h欝 s挨: Sau th運i h衣n 45 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 thành l壱p tr逢運ng 
theo đúng quy đ鵜nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m tr違 l運i b茨ng v<n b違n v隠 
k院t qu違 x穎 lỦ h欝 s挨 cho các t鰻 ch泳c, cá nhân ch栄 trì đ隠 án thành l壱p tr逢運ng; 

d) H院t th運i h衣n 03 n<m, k吋 t瑛 ngày có v<n b違n c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng 
thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng, n院u ch栄 đ隠 án không trình đ逢嬰c h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 Th栄 
t逢噂ng Chính ph栄 quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng thì B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m báo cáo Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 xem xét, quy院t đ鵜nh h栄y b臼 v<n 
b違n phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng. 

Tr逢運ng h嬰p v<n b違n phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng h院t hi羽u l詠c 
ho員c b鵜 h栄y b臼 thì Nhà n逢噂c s胤 thu h欝i đ医t đ吋 ti院p t映c b嘘 trí cho c挨 s荏 giáo d映c khác s穎 d映ng, 
không thay đ鰻i m映c đích s穎 d映ng đ医t cho giáo d映c; đ嘘i v噂i các tài s違n trên đ医t s胤 gi違i quy院t theo 
các quy đ鵜nh hi羽n hành. 

5. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 ra quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng 
g欝m: 

a) V<n b違n phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c 
c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 

b) B違n sao có ch泳ng th詠c gi医y ch泳ng nh壱n đ亥u t逢 đ嘘i v噂i vi羽c thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c 
do 曳y ban nhân dân c医p t雨nh c医p; 

c) V<n b違n pháp lỦ xác nh壱n v隠 quy隠n s穎 d映ng đ医t ho員c v<n b違n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n giao 
đ医t ho員c cho thuê đ医t t瑛 50 n<m tr荏 lên đ吋 xây d詠ng tr逢運ng, trong đó xác đ鵜nh rõ đ鵜a đi吋m, m嘘c 
gi噂i, đ鵜a ch雨, di羽n tích c栄a khu đ医t n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 chính; 

d) Quy ho衣ch xây d詠ng tr逢運ng và thi院t k院 t鰻ng th吋 đư đ逢嬰c c挨 quan ch栄 qu違n phê duy羽t đ嘘i v噂i 
các tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p ho員c 曳y ban nhân dân c医p t雨nh phê duy羽t đ嘘i v噂i các tr逢運ng đ衣i h丑c 
t逢 th映c; 

đ) V<n b違n báo cáo chi ti院t v隠 tình hình tri吋n khai D詠 án đ亥u t逢 thành l壱p tr逢運ng c栄a c挨 quan ch栄 
qu違n (đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p) ho員c c栄a Ban qu違n lỦ d詠 án kèm theo Ủ ki院n c栄a 曳y ban 
nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 chính (đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c); 



e) D詠 ki院n ngành, ngh隠 đào t衣o, cán b瓜 qu違n lỦ và quy mô đào t衣o; 

g) Các v<n b違n pháp lỦ xác nh壱n v隠 v嘘n c栄a ch栄 đ亥u t逢 do ban qu違n lỦ d詠 án đang đ逢嬰c giao 
qu違n lỦ bao g欝m: 

- Các thuy院t minh kh違 n<ng đ亥u t逢 tài chính, quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 tài chính và đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t 
ch医t - k悦 thu壱t c栄a c挨 quan ch栄 qu違n (đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p); 

- Các v<n b違n xác nh壱n c栄a ngân hàng v隠 s嘘 ti隠n hi羽n có do ban qu違n lỦ d詠 án đang qu違n lỦ, các 
v<n b違n pháp lỦ minh ch泳ng v隠 quy隠n s荏 h英u tài s違n kèm theo v<n b違n đ鵜nh giá tài s違n góp v嘘n 
n院u góp v嘘n b茨ng tài s違n ho員c quy隠n s荏 h英u tài s違n; các ch泳ng t瑛 liên quan đ院n s嘘 v嘘n đư đ逢嬰c 
đ亥u t逢 xây d詠ng và mua s逸m trang thi院t b鵜 cho tr逢運ng (có xác nh壱n c栄a c挨 quan tài chính có 
th育m quy隠n v隠 s嘘 v嘘n đư đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng và xác nh壱n c栄a ngân hàng v隠 s嘘 v嘘n góp trong 
tài kho違n c栄a ban qu違n lỦ d詠 án). 

6. Trình t詠 đ隠 ngh鵜 Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng 
đ衣i h丑c: 

a) Ch栄 đ隠 án g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u này đ院n B瓜 
Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨, n院u h欝 s挨 không đ亥y đ栄 theo 
quy đ鵜nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m thông báo b茨ng v<n b違n cho ch栄 đ隠 
án bi院t đ吋 s穎a đ鰻i, b鰻 sung; 

c) A嘘i v噂i h欝 s挨 đư đ亥y đ栄 theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u này, trong vòng 60 ngày làm vi羽c, B瓜 
Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan liên quan, t鰻 ch泳c th育m 
đ鵜nh h欝 s挨 và th育m đ鵜nh th詠c t院 đ吋 đánh giá chính xác v隠 nh英ng đi隠u ki羽n và n瓜i dung đ隠 án, 
hoàn thi羽n h欝 s挨 g穎i B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢, B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映 xin Ủ ki院n b茨ng v<n b違n 
đ嘘i v噂i các đ隠 án đáp 泳ng đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh và có v<n b違n thông báo cho ch栄 đ隠 án đ嘘i v噂i 
nh英ng đ隠 án ch逢a đ栄 đi隠u ki羽n. Vi羽c th育m đ鵜nh th詠c t院 đ隠 án do H瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh g欝m: A衣i 
di羽n B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢, B瓜 N瓜i v映, B瓜 Tài chính và 曳y ban nhân 
dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 chính th詠c hi羽n. H瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh do B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p và có nhi羽m v映 tham m逢u cho B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và 
Aào t衣o v隠 tính kh違 thi c栄a đ隠 án đ吋 trình Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 xem xét, quy院t đ鵜nh; 

d) Trong th運i h衣n 30 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 Ủ ki院n b茨ng v<n b違n c栄a các c挨 quan, 
đ挨n v鵜 liên quan, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻ng h嬰p các Ủ ki院n, hoàn thi羽n h欝 s挨 đ隠 án và trình 
Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 

đ) Sau th運i h衣n 04 n<m, k吋 t瑛 khi Quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 thành l壱p ho員c cho 
phép thành l壱p tr逢運ng có hi羽u l詠c, n院u tr逢運ng không đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 đ逢嬰c phép ho衣t đ瓜ng đào 
t衣o thì B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m báo cáo Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 quy院t 
đ鵜nh h栄y b臼 Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng nêu trên, đ欝ng th運i B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o có v<n b違n thông báo g穎i 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng đ員t tr映 s荏 đ吋 x穎 lỦ 
thu h欝i quy隠n s穎 d映ng đ医t xây d詠ng tr逢運ng đư giao theo th育m quy隠n. 



Tr逢運ng h嬰p quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng h院t hi羽u l詠c thì Nhà n逢噂c s胤 
thu h欝i đ医t theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a pháp lu壱t v隠 đ医t đai; đ嘘i v噂i các tài s違n trên đ医t s胤 gi違i 
quy院t theo các quy đ鵜nh hi羽n hành. 

Ai隠uă89.ăAi隠uăki羽năđ吋ătr逢運ngăđ衣iăh丑căho衣tăđ瓜ngăđƠoăt衣o 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. 

2. Có đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, kỦ túc xá sinh viên, c挨 s荏 ph映c v映 giáo d映c th吋 ch医t đáp 
泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng theo quy đ鵜nh. A鵜a đi吋m xây d詠ng tr逢運ng đ衣i h丑c ph違i b違o đ違m v隠 môi 
tr逢運ng giáo d映c, an toàn cho ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên theo n瓜i dung t衣i 
đ隠 án thành l壱p tr逢運ng đư cam k院t. 

3. Có ch逢挨ng trình đào t衣o và giáo trình, tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo quy đ鵜nh. 

4. Có đ瓜i ng┡ gi違ng viên c挨 h英u và cán b瓜 qu違n lỦ đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng, đ欝ng b瓜 v隠 c挨 c医u, phù h嬰p 
v噂i ngành, ngh隠 đào t衣o, đ衣t tiêu chu育n v隠 ph育m ch医t và trình đ瓜 đào t衣o, b違o đ違m th詠c hi羽n m映c 
tiêu, ch逢挨ng trình giáo d映c; đáp 泳ng yêu c亥u v隠 gi違ng viên đ衣i h丑c và cán b瓜 qu違n lỦ theo quy 
đ鵜nh hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

5. Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính đ吋 b違o đ違m ho衣t đ瓜ng c栄a nhà tr逢運ng. 

6. Có quy ch院 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng và quy ch院 tài chính n瓜i b瓜 c栄a tr逢運ng. 

Ai隠uă90.ăTh栄ăt映căđ吋ătr逢運ngăđ衣iăh丑căho衣tăđ瓜ngăđƠo t衣o 

1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có th育m quy隠n cho phép tr逢運ng đ衣i h丑c ho衣t đ瓜ng đào t衣o. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o; 

b) Báo cáo tình hình th詠c hi羽n cam k院t theo A隠 án thành l壱p tr逢運ng; 

c) Ch逢挨ng trình đào t衣o; 

d) Thuy院t minh các đi隠u ki羽n b違o đ違m ch医t l逢嬰ng đào t衣o: 

- Danh sách trích ngang cán b瓜 gi違ng viên c挨 h英u và cán b瓜 qu違n lỦ có xác nh壱n c栄a 曳y ban 
nhân dân c医p t雨nh; 

- Th嘘ng kê c挨 s荏 v壱t ch医t ph映c v映 đào t衣o chung toàn tr逢運ng, s嘘 l逢嬰ng và di羽n tích gi違ng đ逢運ng, 
th逢 vi羽n, phòng thí nghi羽m, các lo衣i máy móc thi院t b鵜, giáo trình, tài li羽u, sách ph映c v映 ho衣t đ瓜ng 
giáo d映c có xác nh壱n c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh; 

- D詠 ki院n ch雨 tiêu và k院 ho衣ch tuy吋n sinh. 



3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Tr逢運ng đ衣i h丑c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n và t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh th詠c t院 các đi隠u ki羽n cho phép ho衣t 
đ瓜ng đào t衣o c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c; 

c) Trong th運i h衣n 30 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨 đúng quy đ鵜nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép tr逢運ng đ衣i h丑c ho衣t đ瓜ng đào t衣o. N院u h欝 s挨 không đáp 泳ng 
đ逢嬰c các quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này, trong vòng 30 ngày làm vi羽c, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 
thông báo k院t qu違 v隠 tình tr衣ng h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o c栄a tr逢運ng. 

Ai隠uă91.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱păphơnăhi羽uătr逢運ngăđ衣iăh丑căcôngăl壱p,ăchoăphépăthƠnhăl壱păphơnă
hi羽uătr逢運ngăđ衣iăh丑căt逢ăth映c 

1. Có đ隠 án thành l壱p phân hi羽u phù h嬰p v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng 
n挨i tr逢運ng đ衣i h丑c đ員t phân hi羽u. N瓜i dung đ隠 án thành l壱p phân hi羽u c亥n nêu rõ: S詠 c亥n thi院t 
thành l壱p phân hi羽u; c<n c泳 pháp lỦ xây d詠ng đ隠 án; ph逢挨ng h逢噂ng chi院n l逢嬰c xây d詠ng và phát 
tri吋n phân hi羽u theo t瑛ng giai đo衣n; tên, đ鵜a đi吋m, v鵜 trí pháp lỦ, ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a phân 
hi羽u; t鰻 ch泳c b瓜 máy qu違n lỦ, ngành ngh隠 và quy mô đào t衣o; quy ho衣ch xây d詠ng phân hi羽u; 
gi違i pháp th詠c hi羽n đ隠 án: Gi違i pháp t鰻 ch泳c b瓜 máy qu違n lỦ và nhân s詠, gi違i pháp xây d詠ng c挨 
s荏 v壱t ch医t, gi違i pháp tài chính, các b逢噂c tri吋n khai đ隠 án và nhi羽m v映 逢u tiên và các minh ch泳ng 
kèm theo v隠 đi隠u ki羽n thành l壱p phân hi羽u. 

2. Có v<n b違n ch医p thu壱n v隠 vi羽c thành l壱p phân hi羽u c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i tr逢運ng 
đ衣i h丑c đ員t phân hi羽u. 

3. Có di羽n tích đ医t xây d詠ng phân hi羽u t嘘i thi吋u là 02 ha (tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, B瓜 tr逢荏ng B瓜 
Giáo d映c và Aào t衣o xem xét, quy院t đ鵜nh), đ衣t bình quân t嘘i thi吋u 25 m2/sinh viên t衣i th運i đi吋m 
phân hi羽u có quy mô đào t衣o 鰻n đ鵜nh sau 10 n<m phát tri吋n; có c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜; đ瓜i ng┡ 
cán b瓜 qu違n lỦ c挨 h英u và gi違ng viên c挨 h英u, đáp 泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng c栄a phân hi羽u. A鵜a đi吋m 
xây d詠ng phân hi羽u ph違i b違o đ違m v隠 môi tr逢運ng giáo d映c, an toàn cho ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán 
b瓜 qu違n lỦ và nhân viên trong phân hi羽u. 

4. A嘘i v噂i phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p ph違i có d詠 án đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng đ逢嬰c c挨 
quan ch栄 qu違n phê duy羽t, xác đ鵜nh rõ ngu欝n v嘘n đ吋 th詠c hi羽n theo k院 ho衣ch và đ嘘i v噂i phân hi羽u 
c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c ph違i có v嘘n đ亥u t逢 v噂i m泳c t嘘i thi吋u là 250 t益 đ欝ng (không bao g欝m 
giá tr鵜 đ医t xây d詠ng phân hi羽u); v嘘n đ亥u t逢 đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng ti隠n m員t và tài s違n đư chu育n b鵜 đ吋 
đ亥u t逢 và đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n xác nh壱n b茨ng v<n b違n; đ院n th運i đi吋m th育m đ鵜nh cho 
phép thành l壱p phân hi羽u tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c, giá tr鵜 đ亥u t逢 ph違i th詠c hi羽n đ逢嬰c trên 150 t益 
đ欝ng. 

5. Có d詠 ki院n c映 th吋 v隠 s嘘 l逢嬰ng, c挨 c医u đ瓜i ng┡ cán b瓜 qu違n lỦ c挨 h英u và gi違ng viên c挨 h英u, 
đáp 泳ng tiêu chu育n v隠 ch医t l逢嬰ng, trình đ瓜 đào t衣o theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và 



Aào t衣o, phù h嬰p v噂i l瓜 trình đ吋 m荏 mư ngành và tuy吋n sinh đào t衣o trong đ隠 án thành l壱p phân 
hi羽u. 

Ai隠uă92.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱păphơnăhi羽uăc栄aătr逢運ngăđ衣iăh丑căcôngăl壱p,ăchoăphépăthƠnhăl壱pă
phơnăhi羽uăc栄aătr逢運ngăđ衣iăh丑căt逢ăth映c 

1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c công 
l壱p, cho phép thành l壱p phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c. 

2. Quy trình thành l壱p, cho phép thành l壱p phân hi羽u tr逢運ng đ衣i h丑c g欝m hai b逢噂c: 

a) Phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p đ嘘i v噂i các tr逢運ng h嬰p: 

- Thành l壱p m噂i phân hi羽u; 

- Thành l壱p phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c trên c挨 s荏 các c挨 s荏 giáo d映c hi羽n có. 

b) Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p. 

3. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p, cho phép thành l壱p phân hi羽u g欝m: 

a) Thành l壱p m噂i phân hi羽u: 

- T運 trình đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p phân hi羽u c栄a c挨 quan ch栄 qu違n tr逢運ng đ衣i 
h丑c công l壱p ho員c đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p phân hi羽u c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng qu違n tr鵜 tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c. N瓜i dung chính c栄a t運 trình đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng 
thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u c亥n nêu rõ v隠 s詠 c亥n thi院t, tên g丑i, v鵜 trí pháp lỦ, 
m映c tiêu thành l壱p; k院 ho衣ch xây d詠ng và phát tri吋n trong t瑛ng giai đo衣n; ch泳c n<ng, nhi羽m v映, 
c挨 c医u b瓜 máy t鰻 ch泳c, qu違n lỦ và nhân s詠; ngành ngh隠 và quy mô đào t衣o; ngu欝n l詠c tài chính; 
đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a phân hi羽u; 

- V<n b違n ch医p thu壱n c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh v隠 vi羽c thành l壱p phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i 
h丑c t衣i đ鵜a ph逢挨ng. V<n b違n ch医p thu壱n c亥n nêu rõ v隠 s詠 c亥n thi院t, tính phù h嬰p c栄a vi羽c thành 
l壱p phân hi羽u v噂i quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng; ch栄 tr逢挨ng c医p đ医t ho員c 
cho thuê đ医t xây d詠ng phân hi羽u, đ鵜a đi吋m khu đ医t và kh違 n<ng ph嘘i h嬰p, t衣o đi隠u ki羽n c栄a đ鵜a 
ph逢挨ng đ嘘i v噂i vi羽c xây d詠ng và phát tri吋n phân hi羽u; v<n b違n pháp lỦ v隠 quy隠n s穎 d映ng đ医t 
(n院u có); 

- A隠 án thành l壱p phân hi羽u; 

- A嘘i v噂i h欝 s挨 cho phép thành l壱p phân hi羽u tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c, ngoài các v<n b違n nêu trên 
thì h欝 s挨 c亥n có thêm cam k院t đ亥u t逢 c栄a H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 nhà tr逢運ng và các minh ch泳ng kèm 
theo v隠 kh違 n<ng tài chính c栄a tr逢運ng đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n xác nh壱n. 

b) Thành l壱p phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c trên c挨 s荏 c挨 s荏 giáo d映c hi羽n có: 



- T運 trình đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p phân hi羽u c栄a c挨 quan ch栄 qu違n tr逢運ng đ衣i 
h丑c công l壱p và c挨 s荏 giáo d映c hi羽n có ho員c đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p 
phân hi羽u c栄a Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c và c挨 s荏 giáo d映c hi羽n có. N瓜i 
dung chính c栄a t運 trình đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân 
hi羽u c亥n nêu rõ v隠 s詠 c亥n thi院t, tên g丑i, v鵜 trí pháp lỦ, m映c tiêu thành l壱p; k院 ho衣ch xây d詠ng và 
phát tri吋n trong t瑛ng giai đo衣n; ch泳c n<ng, nhi羽m v映, c挨 c医u b瓜 máy t鰻 ch泳c, qu違n lỦ và nhân s詠; 
ngành ngh隠 và quy mô đào t衣o; ngu欝n l詠c tài chính; đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a phân hi羽u; 

- V<n b違n ch医p thu壱n v隠 vi羽c thành l壱p phân hi羽u c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i phân hi羽u 
đ員t tr映 s荏. 

4. Trình t詠 đ隠 ngh鵜 phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p: 

a) C挨 quan ch栄 qu違n tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p, H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c g穎i tr詠c 
ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này đ院n B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh h欝 s挨, xem xét, phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng 
thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u; 

c) Gi違i quy院t h欝 s挨: Sau th運i h衣n 45 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 khi nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 thành l壱p phân 
hi羽u theo đúng quy đ鵜nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m tr違 l運i b茨ng v<n b違n 
v隠 k院t qu違 x穎 lỦ h欝 s挨; 

d) H院t th運i h衣n 03 n<m, k吋 t瑛 ngày có v<n b違n c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o phê duy羽t 
ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u, n院u không trình đ逢嬰c H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 
thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u thì B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh 
h栄y b臼 v<n b違n phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u; 

Tr逢運ng h嬰p v<n b違n phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u h院t hi羽u 
l詠c ho員c b鵜 h栄y b臼 thì Nhà n逢噂c s胤 thu h欝i đ医t đ吋 ti院p t映c b嘘 trí cho c挨 s荏 giáo d映c khác s穎 d映ng, 
không thay đ鰻i m映c đích s穎 d映ng đ医t cho giáo d映c; đ嘘i v噂i các tài s違n trên đ医t s胤 gi違i quy院t theo 
các quy đ鵜nh hi羽n hành. 

5. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành 
l壱p phân hi羽u g欝m: 

a) V<n b違n phê duy羽t ch栄 tr逢挨ng thành l壱p ho員c ch栄 tr逢挨ng cho phép thành l壱p phân hi羽u c栄a B瓜 
tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) V<n b違n pháp lỦ xác nh壱n v隠 quy隠n s穎 d映ng đ医t ho員c v<n b違n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n giao 
đ医t ho員c cho thuê đ医t t瑛 50 n<m tr荏 lên đ吋 xây d詠ng phân hi羽u, trong đó xác đ鵜nh rõ đ鵜a đi吋m, 
m嘘c gi噂i, đ鵜a ch雨, di羽n tích c栄a khu đ医t n挨i đ員t tr映 s荏 phân hi羽u; 

c) Quy ho衣ch xây d詠ng phân hi羽u và thi院t k院 t鰻ng th吋 đư đ逢嬰c c挨 quan ch栄 qu違n phê duy羽t đ嘘i 
v噂i phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p ho員c 曳y ban nhân dân c医p t雨nh phê duy羽t đ嘘i v噂i phân 
hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c; 



d) V<n b違n báo cáo chi ti院t v隠 tình hình tri吋n khai đ隠 án đ亥u t逢 thành l壱p phân hi羽u c栄a tr逢運ng 
đ衣i h丑c kèm theo xác nh壱n c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i phân hi羽u đ員t tr映 s荏; 

đ) D詠 ki院n ngành, chuyên ngành đào t衣o, cán b瓜 qu違n lỦ và quy mô đào t衣o; 

e) Các v<n b違n pháp lỦ xác nh壱n v隠 v嘘n c栄a ch栄 đ亥u t逢 bao g欝m: 

- Các thuy院t minh kh違 n<ng đ亥u t逢 tài chính, quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 tài chính và đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t 
ch医t - k悦 thu壱t c栄a c挨 quan ch栄 qu違n (đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c công l壱p); 

- Các v<n b違n xác nh壱n c栄a ngân hàng v隠 s嘘 ti隠n hi羽n có; các ch泳ng t瑛 liên quan đ院n s嘘 v嘘n đư 
đ逢嬰c đ亥u t逢 xây d詠ng và mua s逸m trang thi院t b鵜 cho phân hi羽u (có xác nh壱n c栄a c挨 quan tài 
chính có th育m quy隠n v隠 s嘘 v嘘n đư đ亥u t逢 xây d詠ng tr逢運ng và xác nh壱n c栄a ngân hàng v隠 s嘘 v嘘n 
trong tài kho違n c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 th映c). 

6. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Tr逢運ng đ衣i h丑c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u này đ院n 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨, n院u h欝 s挨 không đ亥y đ栄 theo 
quy đ鵜nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m thông báo b茨ng v<n b違n cho tr逢運ng 
đ衣i h丑c bi院t đ吋 s穎a đ鰻i, b鰻 sung; 

c) A嘘i v噂i các h欝 s挨 đư đ亥y đ栄 theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u này, trong vòng 60 ngày làm vi羽c, 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i các c挨 quan có liên quan, t鰻 ch泳c 
th育m đ鵜nh h欝 s挨 và th育m đ鵜nh th詠c t院 đ吋 đánh giá chính xác v隠 nh英ng đi隠u ki羽n và n瓜i dung đ隠 
án, hoàn thi羽n h欝 s挨 g穎i B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢, B瓜 Tài chính, B瓜 N瓜i v映 xin Ủ ki院n b茨ng v<n 
b違n đ嘘i v噂i các đ隠 án đáp 泳ng đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh và có v<n b違n thông báo cho tr逢運ng đ衣i 
h丑c đ嘘i v噂i nh英ng đ隠 án ch逢a đ栄 đi隠u ki羽n. Vi羽c th育m đ鵜nh th詠c t院 đ隠 án do H瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh 
g欝m: A衣i di羽n B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢, B瓜 N瓜i v映, B瓜 Tài chính và 曳y 
ban nhân dân c医p t雨nh n挨i phân hi羽u tr逢運ng đ衣i h丑c đ員t tr映 s荏 th詠c hi羽n. H瓜i đ欝ng th育m đ鵜nh do 
B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p và có nhi羽m v映 tham m逢u cho B瓜 
tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o v隠 tính kh違 thi c栄a đ隠 án; 

d) Trong th運i h衣n 30 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 Ủ ki院n b茨ng v<n b違n c栄a các c挨 quan, 
đ挨n v鵜 liên quan, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻ng h嬰p các Ủ ki院n hoàn thi羽n h欝 s挨 đ隠 án và xem xét 
quy院t đ鵜nh; 

đ) H院t th運i h衣n 04 n<m, k吋 t瑛 khi quy院t đ鵜nh c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o v隠 thành l壱p 
ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u có hi羽u l詠c, n院u phân hi羽u không đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 đ逢嬰c phép 
ho衣t đ瓜ng đào t衣o thì B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh h栄y b臼 quy院t đ鵜nh thành l壱p 
ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u, đ欝ng th運i có v<n b違n thông báo g穎i 曳y ban nhân dân c医p 
t雨nh n挨i phân hi羽u đ員t tr映 s荏 đ吋 x穎 lỦ thu h欝i quy隠n s穎 d映ng đ医t xây d詠ng phân hi羽u đư giao theo 
th育m quy隠n; 



Tr逢運ng h嬰p quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u h院t hi羽u l詠c thì Nhà n逢噂c s胤 
thu h欝i đ医t theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a pháp lu壱t v隠 đ医t đai; đ嘘i v噂i các tài s違n trên đ医t s胤 gi違i 
quy院t theo các quy đ鵜nh hi羽n hành. 

Ai隠uă93.ăAi隠uăki羽n,ăth栄ăt映căđ吋ăphơnăhi羽uăc栄aătr逢運ngăđ衣iăh丑căho衣tăđ瓜ngăđƠoăt衣o 

1. Ai隠u ki羽n đ吋 phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c ho衣t đ瓜ng đào t衣o: 

a) Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p phân hi羽u c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và 
Aào t衣o; 

b) Có đ医t đai, c挨 s荏 v壱t ch医t, thi院t b鵜, kỦ túc xá sinh viên, c挨 s荏 ph映c v映 giáo d映c th吋 ch医t đáp 
泳ng yêu c亥u ho衣t đ瓜ng theo quy đ鵜nh. A鵜a đi吋m xây d詠ng phân hi羽u ph違i b違o đ違m v隠 môi tr逢運ng 
giáo d映c, an toàn cho ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên theo n瓜i dung t衣i đ隠 án 
thành l壱p phân hi羽u đư cam k院t; 

c) Có ch逢挨ng trình đào t衣o đ嘘i v噂i các ngành ho員c chuyên ngành đào t衣o (tr瑛 nh英ng ngành và 
chuyên ngành mà tr逢運ng đ衣i h丑c xin phép thành l壱p phân hi羽u đư đ逢嬰c phép đào t衣o) và giáo 
trình, tài li羽u gi違ng d衣y, h丑c t壱p theo quy đ鵜nh; 

d) Có đ瓜i ng┡ gi違ng viên c挨 h英u và cán b瓜 qu違n lỦ đ栄 v隠 s嘘 l逢嬰ng, đ欝ng b瓜 v隠 c挨 c医u, phù h嬰p 
v噂i ngành, ngh隠 đào t衣o, đ衣t tiêu chu育n v隠 ph育m ch医t và trình đ瓜 đào t衣o, b違o đ違m th詠c hi羽n m映c 
tiêu, ch逢挨ng trình giáo d映c; đáp 泳ng yêu c亥u v隠 gi違ng viên đ衣i h丑c và cán b瓜 qu違n lỦ theo quy 
đ鵜nh hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

đ) Có đ栄 ngu欝n l詠c tài chính đ吋 b違o đ違m ho衣t đ瓜ng c栄a phân hi羽u; 

e) Có quy ch院 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng và quy ch院 tài chính n瓜i b瓜 c栄a phân hi羽u. 

2. Th栄 t映c đ吋 phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c ho衣t đ瓜ng đào t衣o th詠c hi羽n nh逢 th栄 t映c cho phép 
tr逢運ng đ衣i h丑c ho衣t đ瓜ng đào t衣o theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 90 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă94.ăSápănh壱p,ăchia,ătáchătr逢運ngăđ衣iăh丑c 

1. Vi羽c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng đ衣i h丑c ph違i b違o đ違m các yêu c亥u sau đây: 

a) Phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i tr逢運ng đ衣i h丑c; 

b) Aáp 泳ng yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ医t n逢噂c; 

c) B違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên c栄a 
tr逢運ng;  

d) Góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 giáo d映c đ衣i h丑c. 

2. Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 quy院t đ鵜nh sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng đ衣i h丑c. 



3. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình c栄a c挨 quan ch栄 qu違n (đ嘘i v噂i tr逢運ng công l壱p); t運 trình c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c (đ嘘i v噂i 
tr逢運ng t逢 th映c) trình B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o v隠 vi羽c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng đ衣i h丑c kèm 
theo Ủ ki院n c栄a 曳y ban nhân dân c医p t雨nh n挨i đ員t tr映 s荏 chính c栄a tr逢運ng sau khi sáp nh壱p ho員c 
sau khi chia, tách; 

b) Biên b違n h丑p A衣i h瓜i c鰻 đông v隠 vi羽c sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng đ衣i h丑c (đ嘘i v噂i tr逢運ng t逢 
th映c); 

c) A隠 án sáp nh壱p, chia, tách tr逢運ng đ衣i h丑c, trong đó làm rõ m映c đích c栄a vi羽c sáp nh壱p, chia, 
tách tr逢運ng đ衣i h丑c; tr映 s荏 chính c栄a tr逢運ng sau khi sáp nh壱p, chia, tách; d詠 ki院n c挨 c医u t鰻 ch泳c 
nhân s詠; ph逢挨ng án đ嘘i v噂i ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên c栄a tr逢運ng; k院 
ho衣ch, l瓜 trình th詠c hi羽n vi羽c sáp nh壱p, chia, tách; th栄 t映c và th運i h衣n chuy吋n đ鰻i tài s違n, chuy吋n 
đ鰻i v嘘n góp, c鰻 ph亥n. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨, n院u h欝 s挨 không đ亥y đ栄 theo 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o thông báo b茨ng v<n b違n cho c挨 quan ch栄 
qu違n (đ嘘i v噂i tr逢運ng công l壱p); tr逢運ng đ衣i h丑c (đ嘘i v噂i tr逢運ng t逢 th映c) đ吋 s穎a đ鰻i, b鰻 sung; 

b) Tr逢運ng h嬰p h欝 s挨 đáp 泳ng theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này, trong vòng 30 ngày làm vi羽c, 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ch栄 trì th育m đ鵜nh, ph嘘i h嬰p v噂i các b瓜, ngành có liên quan trình Th栄 
t逢噂ng Chính ph栄 xem xét, quy院t đ鵜nh. 

Ai隠uă95.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăđƠoăt衣oăc栄aătr逢運ngăđ衣iăh丑c,ăphơnăhi羽uăc栄aătr逢運ngăđ衣iăh丑c 

1. Tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng đào t衣o trong các tr逢運ng 
h嬰p sau đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p, cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o; 

b) Không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n đ吋 đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o theo quy đ鵜nh t衣i 
Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) Ng逢運i cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o không đúng th育m quy隠n; 

d) Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 giáo d映c b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính 荏 m泳c đ瓜 ph違i 
đình ch雨 ho衣t đ瓜ng; 

đ) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng đào t衣o đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i 
h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c. 



3. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng đào t衣o ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do đình ch雨, th運i h衣n đình ch雨, bi羽n 
pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân viên 
trong tr逢運ng và ph違i công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

4. Sau th運i h衣n đình ch雨, n院u nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 đ逢嬰c kh逸c ph映c thì ng逢運i có 
th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đình ch雨 ra quy院t đ鵜nh cho phép tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i 
h丑c ho衣t đ瓜ng đào t衣o tr荏 l衣i và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i 
chúng. N院u ch逢a cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o tr荏 l衣i thì có v<n b違n thông báo cho tr逢運ng nêu rõ 
lỦ do và h逢噂ng gi違i quy院t. 

5. H欝 s挨 đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng đào t衣o tr荏 l衣i g欝m: 

a) T運 trình cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o tr荏 l衣i; 

b) Quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; 

c) Biên b違n ki吋m tra. 

6. Trình t詠 cho phép tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c ho衣t đ瓜ng đào t衣o tr荏 l衣i đ逢嬰c 
th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 90 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă96.ăGi違iăth吋ătr逢運ngăđ衣iăh丑c,ăphơnăhi羽uăc栄aătr逢運ngăđ衣iăh丑c 

1. Tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c b鵜 gi違i th吋 trong nh英ng tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ và t鰻 ch泳c ho衣t đ瓜ng c栄a tr逢運ng 
đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c; 

b) H院t th運i h衣n đình ch雨 ghi trong quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng đào t衣o mà không kh逸c ph映c 
đ逢嬰c nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c b鵜 đình ch雨; 

c) M映c tiêu và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng trong quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng 
không còn phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ医t n逢噂c; 

d) Theo đ隠 ngh鵜 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c; phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c; 

đ) Không th詠c hi羽n đúng cam k院t th吋 hi羽n trong đ隠 án đ逢嬰c phê duy羽t h院t th運i h衣n 05 n<m, k吋 t瑛 
ngày quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p có hi羽u l詠c. 

2. Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 có th育m quy隠n gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào 
t衣o có th育m quy隠n gi違i th吋 phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c. 

3. H欝 s挨 gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c bao g欝m: 



a) Công v<n đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c c栄a c挨 quan ch栄 qu違n 
ho員c c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c trong đó nêu rõ 
lỦ do, m映c đích gi違i th吋 tr逢運ng; 

b) Ph逢挨ng án gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c, trong đó nêu rõ các bi羽n 
pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân 
viên; ph逢挨ng án gi違i quy院t tài chính, tài s違n c栄a nhà tr逢運ng. 

4. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ti院p nh壱n h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng 
đ衣i h丑c và t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh. Vi羽c th育m đ鵜nh h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u 
c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 đ嘘i v噂i thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 
đ鵜nh này; 

- Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨, n院u h欝 s挨 không đáp 泳ng đ逢嬰c yêu 
c亥u quy đ鵜nh, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o thông báo cho t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c, 
phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c b鰻 sung và hoàn thi羽n h欝 s挨 xin gi違i th吋 tr逢運ng; 

- Trong th運i h衣n 30 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n h欝 s挨 đáp 泳ng yêu c亥u quy đ鵜nh, B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i các b瓜, ngành liên quan th育m đ鵜nh h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i th吋, 
t鰻ng h嬰p trình Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 xem xét, quy院t đ鵜nh đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c ho員c quy院t đ鵜nh 
đ嘘i v噂i phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c. 

b) Trong tr逢運ng h嬰p tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c vi ph衣m m瓜t trong các n瓜i 
dung quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, b, c và d kho違n 1 Ai隠u này mà không có đ隠 ngh鵜 c栄a c挨 quan ch栄 
qu違n ho員c c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p tr逢運ng thì B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m ph嘘i 
h嬰p v噂i các b瓜, ngành có liên quan th育m đ鵜nh các đi隠u ki羽n b鵜 gi違i th吋 c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c trình 
Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 xem xét, quy院t đ鵜nh gi違i th吋 đ嘘i v噂i tr逢運ng đ衣i h丑c ho員c xem xét, quy院t 
đ鵜nh gi違i th吋 đ嘘i v噂i phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c. 

5. Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do gi違i 
th吋, các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n h嬰p pháp c栄a ng逢運i h丑c, nhà giáo, cán b瓜 qu違n lỦ và nhân 
viên và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

6. A嘘i v噂i nh英ng tr逢運ng đ衣i h丑c, phân hi羽u c栄a tr逢運ng đ衣i h丑c b鵜 gi違i th吋 thì Nhà n逢噂c s胤 thu h欝i 
đ医t theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a pháp lu壱t v隠 đ医t đai; đ嘘i v噂i các tài s違n trên đ医t s胤 gi違i quy院t 
theo các quy đ鵜nh hi羽n hành. 

Ch逢挨ngăVIIă 

KI韻MăA卯NH CH遺TăL姶営NGăGIÁOăD影C 

M映că1.ăT蔚ăCH永CăKI韻MăA卯NHăCH遺TăL姶営NGăGIÁOăD影CăTRONGăN姶閏C 



Ai隠uă97.ăAi隠uăki羽năthƠnhăl壱păt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căcôngăl壱p,ăchoăphépă
thƠnhăl壱păt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căt逢ăth映c 

Có đ隠 án thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c phù h嬰p v噂i quy ho衣ch m衣ng l逢噂i t鰻 
ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t giáo d映c đ衣i h丑c. N瓜i dung đ隠 án c亥n 
nêu rõ: T鰻 ch泳c, cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p ho員c đ隠 ngh鵜 cho phép thành l壱p; d詠 ki院n tên c栄a t鰻 
ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c b茨ng ti院ng Vi羽t và ti院ng Anh ho員c th泳 ti院ng khác n院u c亥n 
thi院t; d詠 ki院n đ鵜a đi吋m tr映 s荏; m映c tiêu, nhi羽m v映; đ嘘i t逢嬰ng và ph衣m vi ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c; d詠 ki院n s嘘 l逢嬰ng, c挨 c医u trình đ瓜 c栄a các ki吋m đ鵜nh viên; c挨 c医u t鰻 ch泳c 
nhân s詠; các đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t, ngu欝n l詠c tài chính; k院 ho衣ch, l瓜 trình phát tri吋n và gi違i 
pháp th詠c hi羽n trong t瑛ng giai đo衣n. 

Ai隠uă98.ăTh栄ăt映căthƠnhăl壱păt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căcôngăl壱păho員căchoăphépă
thƠnhăl壱păt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căt逢ăth映c 

1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c công l壱p ho員c cho phép thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c t逢 th映c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

b) A隠 án thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 97 c栄a Ngh鵜 
đ鵜nh này; 

c) LỦ l鵜ch cá nhân có xác nh壱n c栄a 曳y ban nhân dân c医p xư đ嘘i v噂i cá nhân đ隠 ngh鵜 thành l壱p 
ho員c b違n sao có ch泳ng th詠c quy院t đ鵜nh thành l壱p đ嘘i v噂i t鰻 ch泳c đ隠 ngh鵜 thành l壱p; d詠 ki院n 
Giám đ嘘c, các Phó Giám đ嘘c (n院u có) và các thành viên h瓜i đ欝ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
kèm theo lỦ l鵜ch có xác nh壱n c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c n挨i công tác ho員c c栄a 曳y ban nhân dân c医p 
xã; b違n sao có ch泳ng th詠c th飲 ki吋m đ鵜nh viên và v<n b茨ng c栄a ki吋m đ鵜nh viên. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c, cá nhân g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này 
đ院n B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨, n院u h欝 s挨 ch逢a đ亥y đ栄 theo quy 
đ鵜nh, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o thông báo b茨ng v<n b違n đ吋 t鰻 ch泳c, cá nhân ch雨nh s穎a, b鰻 sung h欝 
s挨. Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 
th育m đ鵜nh h欝 s挨, th育m tra tính xác th詠c c栄a tài li羽u trong h欝 s挨. N院u đ栄 đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh, 
B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, n院u không đ栄 đi隠u ki羽n thì có v<n b違n thông báo nêu rõ lý do. 

Ai隠uă99.ăAi隠uăki羽năho衣tăđ瓜ngăki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映c 

1. Có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 



2. Có tr映 s荏 ho衣t đ瓜ng 鰻n đ鵜nh và đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t đ違m b違o cho ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c; có phòng làm vi羽c đ栄 cho các ki吋m đ鵜nh viên v噂i di羽n tích t嘘i thi吋u là 08 
m2/ng逢運i; có trang thi院t b鵜 ph映c v映 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh. 

3. Có s嘘 v嘘n t嘘i thi吋u 02 t益 đ欝ng đ吋 tri吋n khai các ho衣t đ瓜ng. 

4. Có ít nh医t 10 ki吋m đ鵜nh viên đư đ逢嬰c c医p th飲 ki吋m đ鵜nh viên và làm vi羽c toàn th運i gian cho t鰻 
ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

5. Có trang thông tin đi羽n t穎 c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

Ai隠uă100.ăTh栄ăt映căchoăphépăho衣tăđ瓜ngăki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映c 

1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh cho phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) T運 trình đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

b) V<n b違n ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng đ医t và s荏 h英u nhà c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c ho員c h嬰p đ欝ng thuê nhà làm tr映 s荏 c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c trong th運i h衣n 
ít nh医t 02 n<m, có xác nh壱n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; b違n kê di羽n tích phòng làm vi羽c và 
trang thi院t b鵜; 

c) V<n b違n xác nh壱n c栄a ngân hàng ho衣t đ瓜ng h嬰p pháp t衣i Vi羽t Nam ho員c kho b衣c nhà n逢噂c v隠 
tài kho違n và v嘘n c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

d) B違n sao có ch泳ng th詠c quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c; quy院t đ鵜nh b鰻 nhi羽m Giám đ嘘c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; danh 
sách ki吋m đ鵜nh viên kèm theo lỦ l鵜ch, b違n sao có ch泳ng th詠c th飲 ki吋m đ鵜nh viên và v<n b茨ng c栄a 
ki吋m đ鵜nh viên; quy院t đ鵜nh tuy吋n d映ng ho員c h嬰p đ欝ng lao đ瓜ng đư đ逢嬰c kỦ k院t gi英a t鰻 ch泳c 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c v噂i ki吋m đ鵜nh viên; 

đ) A鵜a ch雨 trang thông tin đi羽n t穎 c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy đ鵜nh 
t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

b) Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o nh壱n h欝 s挨, n院u h欝 s挨 
ch逢a đúng quy đ鵜nh thì thông báo b茨ng v<n b違n cho t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c v隠 
nh英ng n瓜i dung c亥n ch雨nh s穎a, b鰻 sung; 



c) Trong th運i h衣n 30 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 
ch泳c th育m đ鵜nh h欝 s挨, th育m tra tính xác th詠c c栄a tài li羽u trong h欝 s挨, trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra th詠c t院. N院u đ栄 đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh, B瓜 tr逢荏ng B瓜 
Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, n院u 
không đ栄 đi隠u ki羽n thì có v<n b違n thông báo và nêu rõ lỦ do, h逢噂ng gi違i quy院t. Gi医y phép ho衣t 
đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ph違i xác đ鵜nh rõ đ嘘i t逢嬰ng, ph衣m vi đ逢嬰c phép ho衣t đ瓜ng 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; có giá tr鵜 s穎 d映ng 05 n<m k吋 t瑛 ngày c医p. 

4. Ch壱m nh医t 30 ngày tr逢噂c khi gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c h院t th運i h衣n 
s穎 d映ng, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c có t運 trình đ隠 ngh鵜 B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o gia 
h衣n gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. T運 trình nêu rõ quá trình ho衣t đ瓜ng kèm 
theo các tài li羽u minh ch泳ng v隠 vi羽c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đáp 泳ng các đi隠u 
ki羽n quy đ鵜nh t衣i các kho違n 2, 3 và 4 Ai隠u 99 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n t運 trình h嬰p l羽, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 
ch泳c th育m đ鵜nh t運 trình và các tài li羽u minh ch泳ng, trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t B瓜 Giáo d映c và 
Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra th詠c t院. N院u đ栄 đi隠u ki羽n, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o gia h衣n 
gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. Th運i gian gia h衣n gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c m厩i l亥n không quá 05 n<m. N院u không đ栄 đi隠u ki羽n thì có v<n b違n 
thông báo và nêu rõ lỦ do, h逢噂ng gi違i quy院t. 

5. Trong quá trình ho衣t đ瓜ng, n院u t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c có nhu c亥u đi隠u ch雨nh, 
b鰻 sung đ嘘i t逢嬰ng, ph衣m vi ho衣t đ瓜ng thì t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c làm th栄 t映c đ隠 
ngh鵜 B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o c医p đi隠u ch雨nh, b鰻 sung gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c. H欝 s挨, trình t詠 đ隠 ngh鵜 c医p đi隠u ch雨nh, b鰻 sung gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c nh逢 quy đ鵜nh t衣i các kho違n 2 và 3 Ai隠u này. 

Ai隠uă101.ăAìnhăch雨ăho衣tăđ瓜ngăki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映c 

1. T鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

b) Gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ逢嬰c c医p không đúng th育m quy隠n; 

c) Trong quá trình ho衣t đ瓜ng, không duy trì đ逢嬰c m瓜t trong các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i các kho違n 
2, 3 và 4 Ai隠u 99 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

d) Th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c không khách quan, không trung th詠c, 
công nh壱n k院t qu違 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c sai so v噂i th詠c t院; 

đ) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c. 



3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Khi phát hi羽n t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c vi ph衣m m瓜t trong nh英ng tr逢運ng h嬰p 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra, t鰻 
ch泳c ki吋m tra đánh giá m泳c đ瓜 vi ph衣m và l壱p biên b違n ki吋m tra; 

b) C<n c泳 vào m泳c đ瓜 vi ph衣m, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o xem xét quy院t đ鵜nh đình ch雨 
ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do và th運i h衣n đình ch雨; bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp 
c栄a t鰻 ch泳c và cá nhân liên quan. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và các 
ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

c) Sau th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, n院u các nguyên nhân d磯n đ院n 
vi羽c đình ch雨 ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c kh逸c ph映c, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c có t運 trình đ隠 
ngh鵜 đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c tr荏 l衣i. T運 trình nêu rõ vi羽c kh逸c ph映c các 
nguyên nhân d磯n đ院n đình ch雨 kèm theo các tài li羽u minh ch泳ng (n院u có); 

d) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n t運 trình h嬰p l羽, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o t鰻 
ch泳c th育m đ鵜nh t運 trình và các tài li羽u minh ch泳ng, trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t B瓜 Giáo d映c và 
Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra th詠c t院. N院u đư kh逸c ph映c đ逢嬰c các nguyên nhân d磯n đ院n đ院n đình ch雨, 
B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o cho t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i, 
n院u không đ栄 đi隠u ki羽n thì có v<n b違n thông báo và nêu rõ lỦ do, h逢噂ng gi違i quy院t. 

Ai隠uă102.ăGi違iăth吋ăt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映c 

1. T鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c b鵜 gi違i th吋 khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau 
đây: 

a) Vi ph衣m nghiêm tr丑ng các quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ, t鰻 ch泳c và ho衣t đ瓜ng c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c theo k院t lu壱n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 

b) Sau 06 tháng k吋 t瑛 ngày có quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c không đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ho員c không đ栄 đi隠u 
ki羽n đ吋 đ逢嬰c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

c) H院t th運i h衣n đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c mà không kh逸c ph映c đ逢嬰c các 
nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨; 

d) H院t th運i h衣n gi医y phép ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c nh逢ng không đ隠 ngh鵜 gia h衣n 
ho員c không đ逢嬰c gia h衣n; 

đ) Ng逢運i kỦ quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
không đúng th育m quy隠n; 

e) Theo đ隠 ngh鵜 c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 



2. H欝 s挨 g欝m: 

a) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ隠 ngh鵜 
gi違i th吋, h欝 s挨 g欝m: V<n b違n c栄a t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c đ隠 ngh鵜 gi違i th吋, trong đó ph違i nêu rõ lỦ do và ph逢挨ng án b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp 
c栄a t鰻 ch泳c và cá nhân liên quan. 

b) A嘘i v噂i các tr逢運ng h嬰p b鵜 bu瓜c ph違i gi違i th吋: 

- T運 trình c栄a đ挨n v鵜 ch泳c n<ng thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c, trong đó xác đ鵜nh rõ lỦ do đ隠 ngh鵜 gi違i th吋; 

- V<n b違n thuy院t trình c栄a đ挨n v鵜 ch泳c n<ng thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o kèm theo các ch泳ng 
c泳 ch泳ng minh t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c vi ph衣m quy đ鵜nh d磯n đ院n b鵜 gi違i th吋, 
đ逢嬰c quy đ鵜nh t瑛 đi吋m a đ院n đi吋m đ kho違n 1 Ai隠u này. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p t鰻 ch泳c, cá nhân thành l壱p t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ隠 ngh鵜 
gi違i th吋: 

- T鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i 
th吋 t噂i B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; 

- Trong th運i h衣n 30 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i th吋 c栄a t鰻 ch泳c ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, đ挨n v鵜 ch泳c n<ng thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o xác minh, xem xét, 
đánh giá và đ隠 ngh鵜 B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh gi違i th吋 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

b) A嘘i v噂i các tr逢運ng h嬰p b鵜 bu瓜c ph違i gi違i th吋 quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, b, c, d và đ kho違n 1 Ai隠u 
này: 

- A挨n v鵜 ch泳c n<ng thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o l壱p h欝 s挨 gi違i th吋 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c, trong đó nêu rõ lỦ do gi違i th吋 và thông báo cho t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c bi院t; 

- Trong th運i h衣n 30 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày thông báo v隠 vi羽c l壱p h欝 s挨 gi違i th吋 t鰻 ch泳c ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, đ挨n v鵜 ch泳c n<ng thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o xác minh, xem xét, 
đánh giá và đ隠 ngh鵜 B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh gi違i th吋 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

4. Quy院t đ鵜nh gi違i th吋 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c c亥n nêu rõ lỦ do gi違i th吋; ph逢挨ng 
án b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a t鰻 ch泳c và cá nhân liên quan và đ逢嬰c công b嘘 trên C鰻ng 
thông tin đi羽n t穎 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 



M映că2.ăCỌNGăNH一NăT蔚ăCH永CăKI韻MăA卯NHăCH遺TăL姶営NGăGIÁOăD影CăN姶閏Că
NGOÀIăHO萎TăA浦NGă雲ăVI烏TăNAM 

Ai隠uă103.ăAi隠uăki羽năđ吋ăt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căn逢噂căngoƠiăđ逢嬰căcôngănh壱nă
ho衣tăđ瓜ngă荏ăVi羽tăNam 

1. A逢嬰c n逢噂c s荏 t衣i ho員c m瓜t hi羽p h瓜i qu嘘c t院 h嬰p pháp công nh壱n ho員c c医p phép ho衣t đ瓜ng 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c h嬰p pháp. 

2. Có kinh nghi羽m th詠c hi羽n các ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ít nh医t 05 n<m tính 
đ院n th運i đi吋m đ逢嬰c xem xét công nh壱n. 

Ai隠uă104.ăTh栄ăt映căđ吋ăt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căn逢噂căngoƠiăđ逢嬰căcôngănh壱nă
ho衣tăđ瓜ngă荏ăVi羽tăNam 

1. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh công nh壱n t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c n逢噂c ngoài ho衣t đ瓜ng 荏 Vi羽t Nam. 

2. H欝 s挨 g欝m: 

a) V<n b違n đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 荏 Vi羽t Nam c栄a t鰻 ch泳c ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c ngoài, trong đó xác đ鵜nh rõ th運i gian ho衣t đ瓜ng d詠 ki院n; quy trình 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; đ嘘i t逢嬰ng, ph衣m vi ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

b) V<n b違n ch泳ng minh t逢 cách pháp lỦ t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c ngoài do c挨 
quan n逢噂c ngoài c医p đ逢嬰c h嬰p pháp hóa lưnh s詠 t衣i B瓜 Ngo衣i giao Vi羽t Nam ho員c c挨 quan đ衣i 
di羽n ngo衣i giao, c挨 quan lưnh s詠 ho員c c挨 quan đ逢嬰c 栄y quy隠n th詠c hi羽n ch泳c n<ng lưnh s詠 c栄a 
Vi羽t Nam 荏 n逢噂c ngoài, tr瑛 tr逢運ng h嬰p Ai隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà C瓜ng hòa xư h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t 
Nam là thành viên có quy đ鵜nh khác; 

c) Tóm t逸t s詠 hình thành và phát tri吋n c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c ngoài; 
trong đó nêu rõ đ鵜a ch雨 đ逢運ng d磯n c栄a các trang thông tin đi羽n t穎 liên quan. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c ngoài g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 
s挨 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. Trong th運i h衣n 05 ngày làm vi羽c, 
k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c h欝 s挨, n院u h欝 s挨 ch逢a đ亥y đ栄 theo quy đ鵜nh, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o thông 
báo b茨ng v<n b違n đ吋 ch雨nh s穎a, b鰻 sung h欝 s挨; 

b) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 
th育m đ鵜nh h欝 s挨, th育m tra tính xác th詠c c栄a tài li羽u trong h欝 s挨. N院u đ栄 đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh, 
B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh công nh壱n t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
n逢噂c ngoài đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng 荏 Vi羽t Nam. Quy院t đ鵜nh đ逢嬰c đ<ng trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a 
B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 



4. Trong quá trình ho衣t đ瓜ng, n院u t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c ngoài có nhu c亥u 
đi隠u ch雨nh, b鰻 sung đ嘘i t逢嬰ng, ph衣m vi ho衣t đ瓜ng, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c 
ngoài đ隠 ngh鵜 B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh công nh壱n b鰻 sung. H欝 s挨, trình t詠 đ隠 ngh鵜 
quy院t đ鵜nh công nh壱n b鰻 sung nh逢 quy đ鵜nh t衣i các kho違n 2 và 3 Ai隠u này. 

Ai隠uă105.ăThuăh欝iăquy院tăđ鵜nh côngănh壱năt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căn逢噂căngoƠiă
ho衣tăđ瓜ngă荏ăVi羽tăNam 

1. T鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c ngoài b鵜 thu h欝i quy院t đ鵜nh công nh壱n ho衣t đ瓜ng 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 荏 Vi羽t Nam khi x違y ra m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Có hành vi gian l壱n đ吋 đ逢嬰c công nh壱n ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c t衣i Vi羽t 
Nam; 

b) Quy院t đ鵜nh công nh壱n ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ逢嬰c c医p không đúng th育m 
quy隠n; 

c) Trong quá trình ho衣t đ瓜ng, không duy trì đ逢嬰c đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 103 c栄a 
Ngh鵜 đ鵜nh này; 

d) Th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c không khách quan, không trung th詠c, 
công nh壱n k院t qu違 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c sai so v噂i th詠c t院; 

đ) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thu h欝i quy院t đ鵜nh công nh壱n ho衣t đ瓜ng ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 荏 Vi羽t Nam. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Khi phát hi羽n t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c n逢噂c ngoài vi ph衣m m瓜t trong nh英ng 
tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn 
ki吋m tra; t鰻 ch泳c ki吋m tra đánh giá m泳c đ瓜 vi ph衣m và l壱p biên b違n ki吋m tra; 

b) C<n c泳 vào m泳c đ瓜 vi ph衣m, B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o xem xét thu h欝i quy院t đ鵜nh 
công nh壱n ho衣t đ瓜ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ嘘i v噂i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c n逢噂c ngoài 荏 Vi羽t Nam. Quy院t đ鵜nh ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do; bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích 
h嬰p pháp c栄a t鰻 ch泳c và cá nhân liên quan; đ逢嬰c công b嘘 công khai trên C鰻ng thông tin đi羽n t穎 
c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng. 

Ch逢挨ngăVIIIă 

KINHăDOANHăD卯CHăV影ăT姶ăV遺NăDUăH窺C 

Ai隠uă106.ăT鰻ăch泳căkinhădoanhăd鵜chăv映ăt逢ăv医năduăh丑c 



1. T鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c g欝m: 

a) Doanh nghi羽p đ逢嬰c thành l壱p và ho衣t đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t doanh nghi羽p; 

b) Các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p có ch泳c n<ng kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; 

c) T鰻 ch泳c giáo d映c n逢噂c ngoài ho衣t đ瓜ng h嬰p pháp t衣i Vi羽t Nam. 

2. Kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c bao g欝m: 

a) Gi噂i thi羽u, t逢 v医n thông tin v隠 chính sách giáo d映c c栄a các qu嘘c gia và vùng lưnh th鰻; t逢 v医n 
l詠a ch丑n tr逢運ng h丑c, khóa h丑c, ngành ngh隠 và trình đ瓜 phù h嬰p v噂i kh違 n<ng và nguy羽n v丑ng 
c栄a ng逢運i h丑c; 

b) T鰻 ch泳c qu違ng cáo, h瓜i ngh鵜, h瓜i th違o, h瓜i ch嬰, tri吋n lưm v隠 du h丑c theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
lu壱t; 

c) T鰻 ch泳c chiêu sinh, tuy吋n sinh du h丑c; 

d) T鰻 ch泳c b欝i d逢叡ng k悦 n<ng c亥n thi院t cho công dân Vi羽t Nam ra n逢噂c ngoài h丑c t壱p; 

đ) T鰻 ch泳c đ逢a công dân Vi羽t Nam ra n逢噂c ngoài h丑c t壱p, đ逢a cha m姻 ho員c ng逢運i giám h瓜 tham 
quan n挨i đào t衣o 荏 n逢噂c ngoài theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

e) Các ho衣t đ瓜ng khác liên quan đ院n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. 

Ai隠uă107.ăAi隠uăki羽năkinhădoanhăd鵜chăv映ăt逢ăv医năduăh丑c 

1. T鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c đ逢嬰c thành l壱p theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Có tr映 s荏, c挨 s荏 v壱t ch医t và trang thi院t b鵜 ph映c v映 ho衣t đ瓜ng kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. 

3. A瓜i ng┡ nhân viên tr詠c ti院p t逢 v医n du h丑c có trình đ瓜 đ衣i h丑c tr荏 lên; có n<ng l詠c s穎 d映ng ít 
nh医t m瓜t ngo衣i ng英 t瑛 b壱c 4 tr荏 lên theo Khung n<ng l詠c ngo衣i ng英 6 b壱c dùng cho Vi羽t Nam và 
t逢挨ng đ逢挨ng; có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 t逢 v医n du h丑c theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c 
và Aào t衣o. 

Ai隠uă108.ăTh栄ăt映căđ吋ăt鰻ăch泳căkinhădoanhăd鵜chăv映ăt逢ăv医năduăh丑căđ逢嬰căc医păgi医yăch泳ngănh壱nă
đ<ngăkỦăkinhădoanhăd鵜chăv映ăt逢ăv医năduăh丑c 

1. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du 
h丑c cho t鰻 ch泳c đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. 

2. H欝 s挨 g欝m: 



a) V<n b違n đ隠 ngh鵜 c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; v噂i nh英ng 
n瓜i dung ch栄 y院u g欝m: M映c tiêu, n瓜i dung ho衣t đ瓜ng; kh違 n<ng khai thác và phát tri吋n d鵜ch v映 
du h丑c 荏 n逢噂c ngoài; k院 ho衣ch và các bi羽n pháp t鰻 ch泳c th詠c hi羽n; ph逢挨ng án gi違i quy院t khi g員p 
v医n đ隠 r栄i ro đ嘘i v噂i ng逢運i đ逢嬰c t逢 v医n du h丑c; 

b) B違n sao có ch泳ng th詠c gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ doanh nghi羽p, quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c 
gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ đ亥u t逢; 

c) Danh sách đ瓜i ng┡ nhân viên tr詠c ti院p t逢 v医n du h丑c bao g欝m các thông tin ch栄 y院u sau đây: 
H丑 và tên, ngày tháng n<m sinh, gi噂i tính, trình đ瓜 chuyên môn, trình đ瓜 ngo衣i ng英, v鵜 trí công 
vi羽c s胤 đ違m nhi羽m t衣i t鰻 ch泳c d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; b違n sao có ch泳ng th詠c v<n b茨ng t嘘t nghi羽p 
đ衣i h丑c, ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英, ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 t逢 v医n du h丑c. 

3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) T鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c g穎i tr詠c ti院p ho員c qua b逢u đi羽n 01 b瓜 h欝 s挨 quy 
đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này đ院n S荏 Giáo d映c và Aào t衣o n挨i kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; 

b) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ栄 h欝 s挨 h嬰p l羽, Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và 
Aào t衣o th育m đ鵜nh h欝 s挨, th育m tra tính xác th詠c c栄a tài li羽u trong h欝 s挨 và c医p gi医y ch泳ng nh壱n 
đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; n院u ch逢a đáp 泳ng các đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh thì 
thông báo b茨ng v<n b違n cho t鰻 ch泳c d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c và nêu rõ lỦ do. 

4. Trong quá trình ho衣t đ瓜ng, t鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c đ隠 ngh鵜 S荏 Giáo d映c và 
Aào t衣o đi隠u ch雨nh, b鰻 sung gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. Trình 
t詠 đi隠u ch雨nh, b鰻 sung gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c th詠c hi羽n nh逢 
quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u này. 

Ai隠uă109.ăAìnhăch雨ăkinhădoanhăd鵜chăv映ăt逢ăv医năduăh丑c 

1. T鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng kinh doanh t逢 v医n du h丑c khi 
x違y ra m瓜t trong nh英ng tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Gian l壱n đ吋 đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; 

b) Không b違o đ違m m瓜t trong các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 107 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này; 

c) Vi ph衣m quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 giáo d映c b鵜 x穎 ph衣t vi ph衣m hành chính 荏 m泳c đ瓜 ph違i 
đình ch雨; 

d) Cho thuê ho員c cho m逢嬰n gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; 

đ) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh đình ch雨 kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. 



3. Trình t詠 th詠c hi羽n: 

a) Khi t鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c có d医u hi羽u vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 
này, Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh thành l壱p đoàn ki吋m tra; t鰻 ch泳c ki吋m tra 
đánh giá m泳c đ瓜 vi ph衣m và l壱p biên b違n ki吋m tra; 

b) C<n c泳 vào m泳c đ瓜 vi ph衣m, Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o quy院t đ鵜nh đình ch雨 kinh 
doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c ph違i xác 
đ鵜nh rõ lỦ do đình ch雨, th運i h衣n đình ch雨, bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i 
đ逢嬰c t逢 v医n du h丑c, t鰻 ch泳c và cá nhân liên quan. Quy院t đ鵜nh đình ch雨 ph違i đ逢嬰c công b嘘 công 
khai trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i chúng; 

c) Sau th運i h衣n b鵜 đình ch雨, n院u các nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c đình ch雨 kinh doanh d鵜ch v映 t逢 
v医n du h丑c đ逢嬰c kh逸c ph映c, t鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c có t運 trình đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c 
kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c tr荏 l衣i g穎i S荏 Giáo d映c và Aào t衣o. T運 trình nêu rõ vi羽c kh逸c 
ph映c các nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c b鵜 đình ch雨 kèm theo các tài li羽u minh ch泳ng (n院u có); 

d) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c t運 trình h嬰p l羽, S荏 Giáo d映c và Aào 
t衣o t鰻 ch泳c th育m đ鵜nh t運 trình và các tài li羽u minh ch泳ng, trong tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t S荏 Giáo d映c 
và Aào t衣o t鰻 ch泳c ki吋m tra th詠c t院. N院u đư kh逸c ph映c đ逢嬰c các nguyên nhân d磯n đ院n vi羽c b鵜 
đình ch雨, Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o cho phép kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c tr荏 l衣i, 
n院u không đ栄 đi隠u ki羽n thì có v<n b違n thông báo và nêu rõ lỦ do, h逢噂ng gi違i quy院t. 

Ai隠uă110.ăThuăh欝iăgi医yăch泳ngănh壱năkinhădoanhăd鵜chăv映ăt逢ăv医năduăh丑c 

1. Giám đ嘘c S荏 Giáo d映c và Aào t衣o có th育m quy隠n thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ kinh doanh 
d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c. 

2. Gi医y ch泳ng nh壱n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c b鵜 thu h欝i khi x違y ra m瓜t trong nh英ng 
tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) T鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c b鵜 gi違i th吋 theo quy đ鵜nh pháp lu壱t; 

b) Trong th運i gian b鵜 đình ch雨 ho衣t đ瓜ng, t鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c v磯n ti院p t映c 
ho衣t đ瓜ng d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; 

c) H院t th運i h衣n đình ch雨 mà t鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c không kh逸c ph映c đ逢嬰c 
nguyên nhân; 

d) Các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

3. Quy院t đ鵜nh thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c ph違i xác đ鵜nh rõ lỦ do 
thu h欝i, các bi羽n pháp b違o đ違m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i đ逢嬰c t逢 v医n du h丑c, t鰻 ch泳c 
và cá nhân liên quan. Quy院t đ鵜nh thu h欝i ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai trên các ph逢挨ng ti羽n 
thông tin đ衣i chúng. 



Ch逢挨ngăIXă 

AI陰UăKHO謂NăTHIăHÀNH 

Ai隠uă111.ăAi隠uăkho違năchuy吋năti院p 

1. Ngoài vi羽c th詠c hi羽n các quy đ鵜nh v隠 đi隠u ki羽n, h欝 s挨, th栄 t映c thành l壱p; ho衣t đ瓜ng giáo d映c; 
sáp nh壱p, chia, tách; đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c, gi違i th吋 các c挨 s荏 giáo d映c; t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c; t鰻 ch泳c kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này, các c挨 s荏 giáo 
d映c và t鰻 ch泳c, cá nhân còn ph違i th詠c hi羽n các quy đ鵜nh có liên quan khác t衣i Lu壱t giáo d映c, 
Lu壱t giáo d映c đ衣i h丑c, Lu壱t giáo d映c ngh隠 nghi羽p và các v<n b違n h逢噂ng d磯n thi hành. 

2. Các c挨 s荏 giáo d映c và t鰻 ch泳c, cá nhân đư đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng; các c挨 s荏 giáo d映c đư 
đ逢嬰c thành l壱p (đ欝ng th運i đ逢嬰c cho phép ho衣t đ瓜ng giáo d映c) tr逢噂c khi Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u 
l詠c thì không ph違i đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng l衣i. 

Các c挨 s荏 giáo d映c và t鰻 ch泳c, cá nhân đư n瓜p h欝 s挨 cho c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c có th育m 
quy隠n đ吋 đ隠 ngh鵜 cho phép ho衣t đ瓜ng; đ<ng kỦ c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, đ<ng kỦ c医p gi医y ch泳ng nh壱n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c tr逢噂c 
khi Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c thì không ph違i b鰻 sung h欝 s挨 theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 

3. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m rà soát các đ隠 án thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c 
đư có ch栄 tr逢挨ng c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 cho phép thành l壱p tr逢噂c khi Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u 
l詠c đ吋 báo cáo Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 xem xét, quy院t đ鵜nh. 

Các đ隠 án thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c đư có ch栄 tr逢挨ng thành l壱p tr逢噂c khi Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u 
l詠c, còn th運i h衣n cho phép thì không áp d映ng quy đ鵜nh t衣i kho違n 4 Ai隠u 87 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠uă112.ăHi羽uăl詠căthiăhƠnh 

1. Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c thi hành t瑛 ngày 21 tháng 4 n<m 2017. 

2. Quy院t đ鵜nh s嘘 64/2013/QA-TTg ngày 11 tháng 11 n<m 2013 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 vi羽c 
ban hành đi隠u ki羽n và th栄 t映c thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p, cho phép ho衣t đ瓜ng đào t衣o, 
đình ch雨 ho衣t đ瓜ng đào t衣o, sáp nh壱p, chia, tách, gi違i th吋 tr逢運ng đ衣i h丑c, h丑c vi羽n h院t hi羽u l詠c k吋 
t瑛 ngày Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c thi hành. 

3. Các quy đ鵜nh v隠 đ<ng kỦ c医p gi医y ch泳ng nh壱n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; đình ch雨 kinh 
doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c; thu h欝i gi医y ch泳ng nh壱n kinh doanh d鵜ch v映 t逢 v医n du h丑c trong 
Quy院t đ鵜nh s嘘 05/2013/QA-TTg ngày 15 tháng 01 n<m 2013 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 quy đ鵜nh 
vi羽c công dân Vi羽t Nam ra n逢噂c ngoài h丑c t壱p h院t hi羽u l詠c k吋 t瑛 ngày Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c 
thi hành. 

4. B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o có trách nhi羽m: 



a) Rà soát, công b嘘 các quy đ鵜nh v隠 đi隠u ki羽n, h欝 s挨, th栄 t映c thành l壱p, cho phép thành l壱p (bao 
g欝m c違 ch栄 tr逢挨ng đ嘘i v噂i thành l壱p ho員c cho phép thành l壱p tr逢運ng đ衣i h丑c); ho衣t đ瓜ng giáo 
d映c; sáp nh壱p, chia, tách; đình ch雨 ho衣t đ瓜ng giáo d映c, gi違i th吋 c挨 s荏 giáo d映c; t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c h院t hi羽u l詠c trong các v<n b違n có liên quan; 

b) Rà soát Quy院t đ鵜nh s嘘 37/2013/QA-TTg ngày 26 tháng 6 n<m 2013 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 
v隠 vi羽c đi隠u ch雨nh Quy ho衣ch m衣ng l逢噂i tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng giai đo衣n 2006 - 2020 đ吋 xây 
d詠ng và trình Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 phê duy羽t Quy ho衣ch m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c giai 
đo衣n 2017 - 2025 và t亥m nhìn đ院n 2030; trong đó, khuy院n khích thành l壱p các tr逢運ng đ衣i h丑c t逢 
th映c ho衣t đ瓜ng không vì l嬰i nhu壱n, theo nguyên t逸c không b鵜 gi噂i h衣n b荏i s嘘 l逢嬰ng c挨 s荏 giáo 
d映c đ衣i h丑c theo vùng. 

Ai隠uă113.ăTráchănhi羽măthiăhƠnh 

B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, các B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜, Th栄 tr逢荏ng c挨 
quan thu瓜c Chính ph栄, Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng, t鰻 ch泳c, 
cá nhân có liên quan ch鵜u trách nhi羽m thi hành Ngh鵜 đ鵜nh này./. 

  

  

N¬i nhｆn: 
- Ban Bí th逢 Trung 逢挨ng A違ng; 
- Th栄 t逢噂ng, các Phó Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 
- Các b瓜, c挨 quan ngang b瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄; 
- HAND, UBND các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 
- V<n phòng Trung 逢挨ng và các Ban c栄a A違ng; 
- V<n phòng T鰻ng Bí th逢; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- H瓜i đ欝ng dân t瓜c và các 曳y ban c栄a Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- Tòa án nhân dân t嘘i cao; 
- Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; 
- Ki吋m toán nhà n逢噂c; 
- 曳y ban Giám sát tài chính Qu嘘c gia; 
- Ngân hàng Chính sách xư h瓜i; 
- Ngân hàng Phát tri吋n Vi羽t Nam; 
- 曳y ban trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam; 
- C挨 quan trung 逢挨ng c栄a các đoàn th吋; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr嬰 lỦ TTg, TGA C鰻ng TTAT, các V映, 
C映c, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c, Công báo; 
- L逢u: VT, KGVX (3b) 
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