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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY  ĐỊNH 

Về liên kết đào tạo trình độ đại học 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2017/TT-BGDĐT ngày 15/ 3 / 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học 

theo hình thức vừa làm vừa học (sau đây gọi là liên kết đào tạo) bao gồm: điều 

kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định thực hiện liên kết đào tạo; 

quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo; chế độ báo cáo, 

quản lý hoạt động liên kết đào tạo, chế độ lưu trữ; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

2. Quy định này áp dụng đối với: 

 a) Đại học, học viện, trường đại học, kể cả các trường đại học thành viên 

của đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học); 

 b) Trường cao đẳng, trường trung cấp (sau đây gọi chung là cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp); 

c) Trường của cơ quan nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân; trung tâm giáo dục 

thường xuyên cấp tỉnh. 

3. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; 

b) Liên kết đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa.  

 Điều 2. Giải thích từ ngữ  

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

1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo là các cơ sở giáo dục đại học chịu trách 

nhiệm tổ chức quá trình đào tạo, bao gồm: tuyển sinh; tổ chức đào tạo; đánh giá 

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

2. Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo là cơ sở giáo dục đại học trực tiếp 

tham gia liên kết đào tạo với vai trò phối hợp với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo 

trong quản lý, giảng dạy một số học phần của chương trình đào tạo và đảm bảo 

các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. 
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3. Cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo là cơ sở giáo dục trực tiếp tham gia phối 

hợp với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo trong việc quản lý và đảm bảo các điều 

kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. 

4. Liên kết đào tạo là sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo với 

cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo để tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp theo hình thức vừa làm 

vừa học. 

Điều 3. Mục đích, hình thức của liên kết đào tạo 

1. Liên kết đào tạo nhằm thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã 

hội; huy động tiềm năng của các cơ sở giáo dục đại học và các nguồn lực khác 

để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã 

hội của các địa phương và vùng miền. 

2. Liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức sau: 

a) Liên kết phối hợp đào tạo: Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham gia 

giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và 

đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo. 

b) Liên kết đặt lớp đào tạo: Cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo không tham gia 

giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực 

hiện liên kết đào tạo. 

Điều 4. Đối tượng tham gia liên kết đào tạo 

1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo là cơ sở 

giáo dục đại học; 

2. Cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo gồm: cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; trường của cơ quan nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân; trung tâm giáo dục 

thường xuyên cấp tỉnh. 

Điều 5. Địa điểm đặt lớp 

          Các lớp liên kết đào tạo phải đặt tại cơ sở chính của cơ sở giáo dục phối 

hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo, hoặc cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo 

(trường hợp cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo 

không đáp ứng được yêu cầu về thực hành, thí nghiệm theo quy định tại điểm c, 

khoản 1, Điều 10 của Quy định này). 
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Chương II 

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

Điều 6. Điều kiện thực hiện liên kết đào tạo 

 1. Điều kiện chung: 

a) Ngành đào tạo dự kiến liên kết phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của 

địa phương; 

b) Các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu 

cầu đào tạo nhân lực của địa phương đối với ngành đào tạo dự kiến liên kết. 

2. Đối với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo: 

a) Có văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh), 

trong đó nêu rõ ngành đề nghị liên kết đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, trình độ đào 

tạo; hoặc có văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm 

quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong đó nêu rõ các điều kiện đảm 

bảo chất lượng của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào 

tạo theo quy định tại khoản 3, Điều này đối với việc liên kết đào tạo của các cơ 

sở giáo dục trực thuộc; 

b) Đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại 

học và đã tuyển sinh tối thiểu 02 khoá đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo; 

c) Đã công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ 

sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm sau 12 tháng đối với ngành dự kiến liên 

kết đào tạo của khoá tốt nghiệp gần nhất; 

d) Đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào 

tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối 

lượng chương trình đào tạo; 

Đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo 

phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy 100% nội dung, khối lượng chương 

trình đào tạo; 

đ) Chỉ tiêu tuyển sinh dành cho các chương trình liên kết đào tạo nằm 

trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học hằng năm của cơ sở giáo dục chủ 

trì đào tạo; 
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e) Không vi phạm các quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu, tuyển sinh, 

tổ chức quản lý đào tạo và các quy định khác có liên quan đến hoạt động đào tạo 

trong thời hạn 03 năm tính đến ngày thực hiện liên kết đào tạo; 

g) Đã thực hiện thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại 

cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo. 

3. Đối với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo: 

a) Đảm bảo các yêu cầu về môi trường sư phạm để thực hiện hoạt động 

đào tạo, an toàn cho người học, người dạy;  

b) Có bộ phận chuyên trách quản lý đào tạo, nhân viên thư viện, nhân 

viên hướng dẫn thực hành; có quy định cụ thể về quản lý hoạt động giảng dạy, 

học tập;  

c) Có thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, trang thiết bị và cơ sở 

vật chất phục vụ đào tạo; có phòng nghỉ giữa giờ cho giảng viên và phòng sinh 

hoạt chung cho sinh viên;  

d) Có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 2m2/sinh viên trực tiếp phục vụ đào 

tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo; 

đ) Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo chỉ được tham gia giảng dạy tối đa 

30% nội dung chương trình đào tạo nếu cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo có yêu 

cầu, đồng thời phải bố trí cho giảng viên tham gia giảng dạy sinh hoạt chuyên 

môn với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo. 

Điều 7. Hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo 

Hồ sơ đăng ký mở lớp liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo 

trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cần nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện 

thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 6 của Quy định này, kèm theo 

các tài liệu minh chứng: 

1. Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của cơ sở giáo dục chủ trì đào 

tạo (mô tả các nội dung quy định tại Điều 6 của quy định này); 

2. Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc văn bản đề nghị thực 

hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 

(đối với liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng); 

 3. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy và cán bộ quản lý 

(Phụ lục 1);  cơ sở vật chất (Phụ lục 2); 

4. Minh chứng về chỉ tiêu đào tạo, quyết định mở ngành đào tạo hệ chính 

quy, tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng của khoá tốt nghiệp gần 
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nhất đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo, biên bản thẩm định các điều kiện 

đảm bảo chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục 

đặt lớp đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo.  

Điều 8. Thẩm quyền quyết định, trình tự và thủ tục thực hiện liên kết 

đào tạo 

1. Thẩm quyền quyết định thực hiện liên kết đào tạo: 

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép các cơ sở giáo 

dục đại học thực hiện liên kết đào tạo khi đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 

của Quy định này (trừ các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b, điểm c, 

khoản này và điểm a, khoản 3, Điều này); 

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho phép 

thực hiện liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trực thuộc đối với các ngành 

đào tạo nhân lực cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khi hồ sơ đảm bảo các điều 

kiện theo Quy định này; 

c) Giám đốc đại học quốc gia, giám đốc đại học vùng quyết định thực 

hiện liên kết đào tạo trình độ đại học đối với các trường thành viên, phân hiệu, 

khoa trực thuộc khi đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy định này; 

2. Trình tự và thủ tục đăng ký thực hiện liên kết đào tạo: 

          a) Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo xây dựng hồ sơ theo quy định tại Điều 7 

của Quy định này và gửi 01 bộ về cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện liên 

kết đào tạo quy định tại khoản 1, Điều này để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo; 

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền quyết định thực hiện liên kết đào tạo ra quyết định cho phép 

thực hiện liên kết đào tạo hoặc có văn bản không đồng ý cho thực hiện liên kết 

đào tạo. 

3. Tự chủ thực hiện liên kết đào tạo: 

a) Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia theo quy 

định của Luật giáo dục đại học hoặc Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được 

phép thực hiện tự chủ liên kết đào tạo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 

được quyết định thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học khi đảm bảo đủ các 

điều kiện tại Điều 6 của Quy định này; 

b) Những ngành tuyển sinh từ lần thứ hai trở đi với cùng một đơn vị liên 

kết đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo quyết định thực hiện liên kết đào tạo 

trên cơ sở văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc văn bản đề nghị của 

cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và báo cáo Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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Chương III 

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM 

CỦA CÁC BÊN THAM GIA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

Điều 9. Quyền của các bên tham gia liên kết đào tạo   

1. Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh và học phí theo quy định. 

2. Chủ động thoả thuận hợp đồng thực hiện liên kết đào tạo. 

Điều 10. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo  

1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo: 

a) Lập hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 7 

của Quy định này và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện 

liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 8 của Quy định này; 

b) Đảm bảo thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định của chương 

trình đào tạo; cùng với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo chuẩn bị đủ giáo trình, 

tài liệu tham khảo, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; bố trí đội ngũ giảng viên 

và lựa chọn giảng viên đủ tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham 

gia giảng dạy, tham gia sinh hoạt chuyên môn; xây dựng và triển khai kế hoạch 

đào tạo; tổ chức tuyển sinh, ra đề, chấm thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 

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

theo đúng các quy định hiện hành; 

c) Trong quá trình đào tạo, nếu cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở đặt 

lớp đào tạo không đáp ứng được yêu cầu về thực hành, thí nghiệm theo quy định 

của chương trình đào tạo thì chuyển sinh viên về cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo 

để tổ chức đào tạo các học phần thực hành, thí nghiệm nhằm đảm bảo chất 

lượng đào tạo. 

2. Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo có 

trách nhiệm cùng cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật 

chất thực hiện liên kết đào tạo, đề xuất cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo bổ sung 

vào chương trình đào tạo những nội dung phù hợp với nhu cầu của thị trường 

lao động, nguồn nhân lực của địa phương; cử người đủ tiêu chuẩn tham gia quản 

lý, giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập, thảo luận theo thoả thuận.  

  3. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở 

giáo dục đặt lớp đào tạo chịu trách nhiệm thoả thuận và thực hiện nội dung đã 

thoả thuận theo Quy định này, theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ 

đại học và theo các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. 

 4. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở 

giáo dục đặt lớp đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các 
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cam kết theo thoả thuận đã ký kết; phối hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện các 

quy chế về tuyển sinh, đào tạo; quản lý quá trình dạy học đảm bảo chất lượng 

đào tạo; đảm bảo quyền lợi cho người dạy, người học trong suốt quá trình thực 

hiện liên kết đào tạo. 

         5. Các trách nhiệm và quyền hạn cụ thể khác của các bên tham gia liên kết 

đào tạo được ghi rõ trong hợp đồng liên kết đào tạo.  

Chương IV 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT 

ĐÀO TẠO VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ 

 Điều 11. Chế độ báo cáo 

1. Trong thời gian 30 ngày, sau khi ký quyết định công nhận thí sinh trúng 

tuyển, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ 

quan quản lý trực tiếp và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tuyển sinh (số 

lượng thí sinh dự tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển, ngành đào tạo, địa điểm 

đào tạo). 

2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm: 

a) Các cơ quan liên quan quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 8 và 

điểm a, khoản 3, Điều 8 báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình hoạt động 

liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục trực thuộc;  

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình 

hoạt động liên kết đào tạo tại địa phương. 

 Điều 12. Phối hợp quản lý hoạt động liên kết đào tạo 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đại học quốc gia, 

đại học vùng có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện liên kết đào tạo 

của các cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại địa 

phương theo phân cấp của Chính phủ, báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào 

tạo những trường hợp vi phạm các quy định về liên kết đào tạo tại địa phương. 

 Điều 13. Chế độ lưu trữ 

1. Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo cùng 

cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo lập hồ sơ liên kết đào tạo, thực hiện công tác lưu 

trữ theo các quy định về lưu trữ và theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình 

độ đại học hiện hành. 
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2. Hồ sơ lưu trữ thực hiện liên kết đào tạo gồm các văn bản sau:  

a) Các văn bản trong hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo; 

b) Quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định tại Điều 8 của Quy định này; 

c) Văn bản thoả thuận liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo 

và cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo;  

d) Hồ sơ quản lý khoá đào tạo theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học 

trình độ đại học hiện hành. 

Chương V 

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 14. Thanh tra, kiểm tra 

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động 

liên kết đào tạo trên địa bàn; tổ chức thanh tra hoặc tham gia thanh tra các hoạt 

động liên kết đào tạo trên địa bàn; xử lý những sai phạm trong hoạt động liên kết 

đào tạo theo quy định của pháp luật. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát 

hoạt động liên kết đào tạo và xử lý những sai phạm trong hoạt động liên kết đào 

tạo theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra toàn diện 

hoạt động liên kết đào tạo và xử lý những sai phạm trong hoạt động liên kết đào 

tạo theo quy định của pháp luật. 

4. Đại học quốc gia, đại học vùng, các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo thực 

hiện tự kiểm tra, thanh tra các hoạt động liên kết đào tạo theo quy định. 

 Điều 15. Xử lý vi phạm  

 1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở 

giáo dục đặt lớp đào tạo bị xử lý khi vi phạm một trong những quy định sau về 

liên kết đào tạo: 

 a) Thực hiện liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 6 của Quy định này; 

 b) Tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu theo quy định; 

 c) Đặt lớp đào tạo không đúng địa điểm quy định; 

          d) Chưa có Quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có  
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thẩm quyền. 

2. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở 

giáo dục đặt lớp đào tạo vi phạm quy định tại khoản 1, Điều này sẽ bị xử lý theo 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan; những cá nhân có trách nhiệm liên quan sẽ bị 

xử lý theo quy định hiện hành. 

3. Việc xử lý các vi phạm về tuyển sinh, đào tạo trong hoạt động liên kết 

đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành của Quy chế đào tạo vừa 

làm vừa học trình độ đại học. 

 Điều 16. Quy định chuyển tiếp 

  1. Đối với các khoá tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ đại học trước thời 

điểm Thông tư này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo 

theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định liên kết đào tạo trình độ trung 

cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.      

  2. Các khoá tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ đại học sau khi Thông tư 

này có hiệu lực thì áp dụng các quy định của Thông tư này./. 

 

        KT. BỘ TRƯỞNG 
          THỨ TRƯỞNG 

 

                                                                                             (đã ký) 

 

                        Bùi Văn Ga 
 


