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THÔNG TƢ 
BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 
 
 

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

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện 
dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế 
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 
về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn 
từ các khoản đóng góp của nhân dân, 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai 
đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và 
đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2018 Thông tư này thay 
thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng cơ sở giáo dục 
của hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
  

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân 
lực; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC. 

KT. BỘ TRƢỞNG 
THỨ TRƢỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Độ 

  



 
QUY CHẾ 

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC 
QUỐC DÂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo) 

 
Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

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

1. Quy chế này quy định về thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các 
điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. 

2. Quy chế này áp dụng đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ 
sở giáo dục phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị 
đại học (sau đây gọi là cơ sở giáo dục chuyên biệt), cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư 
phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục và 
đào tạo). 

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai 

1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham 
gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự 
chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất 
lượng giáo dục và đào tạo. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai 

1. Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục và đào tạo phải đảm bảo đầy đủ các nội 
dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. 

2. Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và đào tạo và trên các trang thông tin điện tử 
theo quy định tại Quy chế này phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tiếp cận. 

 
Chƣơng II 

NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI 
 

Điều 4. Công khai đối với cơ sở giáo dục mầm non 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt 
được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực 
phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo Biểu mẫu 01). 

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học 
nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức 
ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em 
học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02). 

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời 
gian. 

d) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt 
hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 

a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các 
loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ 
chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một 
nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03). 

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 



Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, 
chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04). 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, 
trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục: 

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về 
quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn 
từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị 
dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công 
khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài 
chính. 

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn 
bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo 
từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà 
biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước. 

b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo 
từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo. 

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội 
họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên 
và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư 
xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị. 

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối 
với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội. 

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn 
bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 
của Kiểm toán Nhà nước. 

Điều 5. Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương 
trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu 
thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; kết 
quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng 
học tập tiếp tục của học sinh (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 05, các trường trung học cơ 
sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện theo Biểu mẫu 09). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh học 2 buổi/ngày; số học sinh được đánh giá định kỳ 
cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quả học tập, tổng hợp kết quả cuối năm đối với trường 
tiểu học (Biểu mẫu 06); số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng kết kết quả cuối năm, đạt giải 
các kỳ thi học sinh giỏi, dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ vào đại học, cao 
đẳng, học sinh nam/học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ 
thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt (Theo Biểu mẫu 10). 

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời 
gian. 

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc 
không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học 
sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so 
với quy định, (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 07; các trường trung học cơ sở, trung học 
phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện theo Biểu mẫu 11). 



b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, 
chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 08, các trường 
trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện theo Biểu mẫu 12). 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, 
trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy chế này. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học. 

c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

Điều 6. Công khai đối với cơ sở giáo dục thƣờng xuyên 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh; chương trình giáo dục mà cơ 
sở thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học viên; 
các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục; kết quả hạnh kiểm, học tập, sức 
khỏe của học viên dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học viên (Theo Biểu mẫu 13). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: học viên xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, kết quả học tập cuối 
năm, dự xét hoặc thi tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ đại học, cao đẳng; học các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp khác chia theo các khối lớp; kết quả đào tạo liên kết trình độ cao đẳng sư phạm, đại học 
hình thức vừa làm vừa học, từ xa có phân biệt theo kết quả tốt nghiệp, số học viên có việc làm sau 1 
năm ra trường; kết quả bồi dưỡng, đào tạo của các chương trình khác có phân biệt theo số người tham 
gia, thời gian, chứng chỉ đã cấp (Theo Biểu mẫu 14). 

c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: nội dung tóm tắt và lịch trình giảng dạy, tài 
liệu tham khảo, phương pháp đánh giá học viên. 

d) Giáo trình, tài liệu mà cơ sở tổ chức biên soạn: công khai tên giáo trình tài liệu, năm xuất bản 
và kế hoạch biên soạn của các chuyên ngành. 

đ) Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ được nhà nước giao; nhu cầu của địa phương 
và doanh nghiệp: công khai đơn vị liên kết, số lượng đào tạo, thời gian đào tạo, ngành nghề, trình độ đào 
tạo và kết quả đào tạo. 

e) Kiểm định cơ sở giáo dục thường xuyên: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công 
nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 

a) Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân 
trên một học viên; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định, tính bình quân trên 
một lớp (Theo Biểu mẫu 15). 

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng, chức danh có phân biệt theo trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 16). 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, 
trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 4 của Quy chế này. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và cả khóa học. 

c) Các nguồn thu ngoài học phí: các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác. 

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

Điều 7. Công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao đẳng sƣ phạm, trung cấp sƣ 
phạm 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 



a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở đào tạo; mục tiêu 
kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được theo từng mã ngành đào tạo cấp IV; các chính 
sách hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học, chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện; 
khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 
đào tạo và theo các chuyên ngành đào tạo cấp IV (Theo Biểu mẫu 17). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: gồm công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại và công khai 
thông tin về sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường. Đối với công khai 
thông tin về quy mô đào tạo hiện tại cần công khai quy mô nghiên cứu sinh, thạc sĩ và sinh viên ở các 
trình độ đào tạo, hình thức đào tạo phân theo khối ngành đào tạo. Đối với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có 
việc làm sau 01 năm ra trường: số sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường gồm số sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm và số sinh viên tốt nghiệp đang học nâng cao (Theo Biểu mẫu 18). 

c) Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên 
ngành đào tạo. 

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: công khai về giảng viên giảng dạy và giảng 
viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương 
pháp đánh giá sinh viên. 

đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: công khai tên các giáo 
trình (kể cả giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm xuất bản, kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 
tham khảo của các chuyên ngành. 

e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên 
trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: công khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và 
người hướng dẫn, nội dung tóm tắt. 

g) Đối với cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng, chứng chỉ, cấp văn bằng, chứng chỉ 
cho người học: công bố công khai các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học trên 
trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học. 

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh 
nghiệp (nếu có): các đơn vị đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết quả đào tạo. 

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: tên các 
dự án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ trì và các thành viên tham gia, đối tác trong 
nước và quốc tế, thời gian và kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, 
ứng dụng thực tiễn. 

k) Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài: Công khai thông tin và các điều kiện 
đảm bảo chất lượng của đơn vị liên kết, quy mô, trình độ đào tạo tại đơn vị liên kết, hình thức liên kết. 

l) Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 
học, thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự. 

m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo: công khai kết quả đánh giá ngoài, nghị 
quyết và kiến nghị của hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả công nhận đạt hay không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng; các 
phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, 
trung tâm học liệu; học liệu của thư viện và trung tâm học liệu; diện tích đất/sinh viên, diện tích sàn/sinh 
viên (Theo biểu mẫu 19). 

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng xếp theo các khối ngành và môn chung có phân biệt theo chức danh, trình độ đào tạo 
và hạng chức danh nghề nghiệp, danh sách chi tiết giảng viên cơ hữu theo khối ngành, tỷ lệ sinh 
viên/giảng viên quy đổi theo từng khối ngành (Theo Biểu mẫu 20). 

Sơ lược lý lịch của giảng viên: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, chức 
danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, hoạt động nghiên 
cứu trong nước và quốc tế, các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế; thông tin về họ và tên học viên, 
nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài 
nghiên cứu, thời gian thực hiện. 

Số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, 
nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo. 



3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3, Điều 4 của Quy chế này. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học (Theo Biểu 
mẫu 21). 

c) Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 
xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác. 

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

Điều 8. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy chế này: 

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, 
đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung 
liên quan. 

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm 
công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời 
gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết. 

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 3 
Điều 6 và điểm b khoản 4 Điều 7 của Quy chế này, ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại điểm 
a và b khoản 1 của Điều này, cơ sở giáo dục và đào tạo còn phải thực hiện công khai như sau: 

a) Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 
hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi cơ sở 
giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em mới tiếp nhận hoặc trước khi cơ sở 
giáo dục và đào tạo tuyển sinh đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tuyển mới. 

b) Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 
sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh vào đầu 
năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục hoặc học sinh, sinh viên, học 
viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại tại cơ sở giáo dục và đào tạo. 

3. Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, ngoài việc thực 
hiện công khai theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải thực hiện công khai như sau: 

a) Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ sở đào tạo về 
các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên 
cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn 
sàng phục vụ trong thời gian các khoa, bộ môn, trung tâm và đơn vị làm việc. 

b) Đối với nội dung quy định tại điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 7 của Quy chế này được cập nhật 
trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo chậm nhất là tháng 4 hằng năm. 

 
Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo 

1. Các cơ sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và 
thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm 
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy 
chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và cơ quan chủ quản 
(nếu có) trước 30 tháng 9 hằng năm. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục và 
đào tạo. 

4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết 
quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây: 

a) Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo 
dục và đào tạo. 



b) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện cho cán 
bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét. 

c) Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo. 

Điều 10. Trách nhiệm của các phòng giáo dục và đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo và 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Phòng giáo dục và đào tạo: 

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục do UBND cấp huyện quyết định 
thành lập hoặc cho phép thành lập thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Quy chế này. 

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực thuộc; chủ trì phối hợp 
với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục do 
UBND cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Việc kiểm tra có sự tham gia của Ban 
đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục. 

c) Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho cơ sở giáo dục. Thời điểm thông báo không quá 
30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra. 

d) Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của các cơ sở giáo dục 
thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra; gửi báo cáo về sở giáo dục và đào tạo trước 31 tháng 
10 hằng năm. 

2. Sở giáo dục và đào tạo: 

a) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục 
do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thực hiện quy chế công khai theo quy 
định tại Quy chế này. 

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực thuộc; chủ trì 
phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ 
sở giáo dục do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Việc thanh tra, kiểm tra có 
sự tham gia của đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc đại diện Hội sinh viên của cơ sở giáo dục và 
đào tạo. 

c) Thông báo bằng văn bản kết quả thanh tra, kiểm tra cho cơ sở giáo dục và đào tạo. Thời điểm 
thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra. 

d) Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ sở 
giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện quy 
chế công khai và kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục do phòng giáo dục và đào tạo tổng 
hợp; công bố trên trang thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trước 30 tháng 11 hằng năm. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, trường dự bị đại học, các trường trung cấp sư phạm, 
trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Quy 
chế này. 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 
công khai của các sở giáo dục và đào tạo, trường dự bị đại học, các trường trung cấp sư phạm, trường 
cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

c) Thông báo bằng văn bản kết quả thanh tra, kiểm tra cho cơ sở giáo dục và đào tạo. Thời điểm 
thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện thanh tra, kiểm tra. 

d) Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai đối với các trường dự bị đại học, trường trung 
cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học và kết quả thanh tra, kiểm tra của các 
cơ sở giáo dục do sở giáo dục và đào tạo tổng hợp; công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 
  

 
PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) 

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao 
đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học ...... 



Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường 
cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học ..... 

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng 
sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học .….. 

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, 
trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học …… 

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung 
cấp sư phạm năm học ….. 
  

Biểu mẫu 17 
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) 
(Tên cơ sở giáo dục) 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao đẳng sƣ phạm, 

trung cấp sƣ phạm năm học... 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng 
sư phạm 
chính quy 

Trung cấp 
sư phạm 
chính quy 

Chính quy 
Liên thông 
chính quy 

Văn bằng 
2 chính 

quy 
  

I 
Điều kiện đăng ký 
tuyển sinh 

              

II 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, thái độ và trình 
độ ngoại ngữ đạt được 

              

III 

Các chính sách, hoạt 
động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người 
học 

              

IV 
Chương trình đào tạo 
mà nhà trường thực 
hiện 

              

V 
Khả năng học tập, 
nâng cao trình độ sau 
khi ra trường 

              

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 
nghiệp 

              

  
  ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu mẫu 18 
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) 
(Tên cơ sở giáo dục) 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lƣợng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao đẳng sƣ 

phạm, trung cấp sƣ phạm năm học... 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II         x x x x 

3 Khối ngành III         x x x x 

4 Khối ngành IV         x x x x 

5 Khối ngành V         x x x x 

6 Khối ngành VI         x x x x 

7 Khối ngành VII         x x x x 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 
năm ra trường 

(%)* 

Loại xuất 
sắc 

Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số           

1 Khối ngành I           

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III           

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V           

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII           

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng 
cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học Mục đích môn Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh 



học viên 

1           

2           

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 
giáo trình điện tử) 

Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 
liệu tham khảo (kể cả giáo trình 
điện tử) 

1       

2       

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 
Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm 

tắt 

1 Tiến sĩ         

2 Thạc sĩ         

3 Đại học         

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 
tạo 

Chuyên ngành đào 
tạo 

Kết quả đào tạo 

1           

2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại biểu 
tham dự 

1         

2         

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư 
vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ trì 
và các thành 

viên 

Đối tác trong 
nước và quốc 

tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí 
thực hiện 

Tóm tắt sản 
phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1             

2             

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 
Tên cơ sở đào tạo 
hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 
đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 
giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 
của Hội 

đồng 
KĐCLGD 

Công nhận 
đạt/không đạt 

chất lượng giáo 
dục 

Giấy chứng 
nhận/Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 
đến 

1               

2               

  

  ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu mẫu 19 
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) 
(Tên cơ sở giáo dục) 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao đẳng sƣ phạm, trung 

cấp sƣ phạm, năm học ….. 
A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 
dụng 

        

  Trong đó:         

a Trụ sở chính         

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 
nghiên cứu khoa học 

        

  Trong đó:         

a Trụ sở chính         

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội 
trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích 
sử dụng 

Đối tượng 
sử dụng 

Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm...               

2 Phòng thực hành...               

3 Xưởng thực tập...               

4 Nhà tập đa năng               

5 Hội trường               

6 Phòng học...               

7 
Phòng học đa 
phương tiện... 

              

8 Thư viện...               

9 Trung tâm học liệu...               

10 
Các phòng chức năng 
khác 

              



C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm 
học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc   

2 Số chỗ ngồi đọc   

3 Số máy tính của thư viện   

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện 
(đầu sách, tạp chí) 

  

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường   

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên   

2 Diện tích sàn/sinh viên   

  
  ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu mẫu 20 
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) 
(Tên cơ sở giáo dục) 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao đẳng 

sƣ phạm, trung cấp sƣ phạm, năm học …. 
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 
Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 
sư 

Tiến sĩ 
Thạc 

sĩ 
Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I 

I Tổng số                       

1 
Giảng viên cơ 
hữu theo ngành 

                      

a Khối ngành I                       

  Ngành...                       

  Ngành...                       

b Khối ngành II                       

  Ngành...                       

c Khối ngành III                       

  Ngành...                       

d Khối ngành IV                       

  Ngành...                       

đ Khối ngành V                       

  Ngành...                       

e Khối ngành VI                       

  Ngành...                       

  Khối ngành VII                       

  Ngành...                       

2 
Giảng viên cơ 
hữu môn chung 

                      

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo 
Chuyên ngành 

giảng dạy 

1 
Khối ngành I           

…           



2 
Khối ngành II           

…           

3 
Khối ngành III           

…           

4 
Khối ngành IV           

…           

5 
Khối ngành V           

…           

6 
Khối ngành VI           

…           

7 
Khối ngành VII           

…           

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III   

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII   

  

  ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu mẫu 21 
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) 
(Tên cơ sở giáo dục) 

THÔNG BÁO 
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao đẳng sƣ phạm, trung cấp sƣ phạm 

năm học … 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm năm 

học... 
Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I 
Học phí chính quy 
chƣơng trình đại trà 

      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II 
Học phí chính quy 
chƣơng trình khác 

      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức vừa 
học vừa làm 

      

1 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

IV Tổng thu năm Tỷ đồng     

1 Từ ngân sách Tỷ đồng     



2 Từ học phí Tỷ đồng     

3 
Từ nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ 

Tỷ đồng     

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng     

  
  ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

Điều 7. Công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung 

cấp sư phạm 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: 

- Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở đào tạo;  

- Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được theo từng mã ngành 

đào tạo cấp IV;  

- Các chính sách hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học, chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện;  

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;  

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ đào tạo và theo các chuyên ngành đào 

tạo cấp IV 

- Biểu mẫu 17. 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: 

- Gồm công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại (Đối với công khai thông tin về quy 

mô đào tạo hiện tại cần công khai quy mô nghiên cứu sinh, thạc sĩ và sinh viên ở các trình độ 

đào tạo, hình thức đào tạo phân theo khối ngành đào tạo). 

- Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra 

trường. (Đối với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm ra trường: số sinh viên có việc 

làm sau 01 năm ra trường gồm số sinh viên tốt nghiệp có việc làm và số sinh viên tốt nghiệp 

đang học nâng cao). 

- Biểu mẫu 18. 

c) Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, 

chuyên ngành đào tạo. 

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành:  

- Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có); 

- Mục đích môn học, nội dung và lịch trình giảng dạy; 

- Tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên. 

đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: 

- Công khai tên các giáo trình (kể cả giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm xuất bản, 

kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành. 

e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học 

viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: 

- Công khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt. 



g) Đối với cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng, chứng chỉ, cấp văn bằng, chứng chỉ 

cho người học: công bố công khai các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học trên 

trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học. 

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh 

nghiệp (nếu có): các đơn vị đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết quả đào tạo. 

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: tên các dự 

án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ trì và các thành viên tham gia, đối tác trong nước và 

quốc tế, thời gian và kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng 

thực tiễn. 

k) Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài: Công khai thông tin và các điều kiện 

đảm bảo chất lượng của đơn vị liên kết, quy mô, trình độ đào tạo tại đơn vị liên kết, hình thức liên kết. 

l) Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học, thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự. 

m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo: công khai kết quả đánh giá ngoài, nghị 

quyết và kiến nghị của hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả công nhận đạt hay không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất, tổng diện tích sàn xây 

dựng; các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, 

phòng học, thư viện, trung tâm học liệu; học liệu của thư viện và trung tâm học liệu; diện tích 

đất/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên (Theo biểu mẫu 19). 

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng xếp theo các khối ngành và môn chung có phân biệt theo chức danh, trình độ 

đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp, danh sách chi tiết giảng viên cơ hữu theo khối ngành, tỷ 

lệ sinh viên/giảng viên quy đổi theo từng khối ngành (Theo Biểu mẫu 20). 

Sơ lược lý lịch của giảng viên: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, 

chức danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, 

hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế, các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế; thông 

tin về họ và tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực hiện. 

Số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình 

thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3, Điều 4 của Quy chế này. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học 

(Theo Biểu mẫu 21). 

c) Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác. 

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Điều 8. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy chế này: 

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng 

năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay 

đổi nội dung liên quan. 

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời 

điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên 

quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết. 

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 5, điểm b 

khoản 3 Điều 6 và điểm b khoản 4 Điều 7 của Quy chế này, ngoài việc thực hiện công khai theo 

quy định tại điểm a và b khoản 1 của Điều này, cơ sở giáo dục và đào tạo còn phải thực hiện 

công khai như sau: 

a) Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 

sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em mới tiếp 

nhận hoặc trước khi cơ sở giáo dục và đào tạo tuyển sinh đối với học sinh, sinh viên, học viên 

cao học, nghiên cứu sinh tuyển mới. 

b) Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học nghiên 

cứu sinh vào đầu năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục hoặc 

học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại tại cơ sở giáo dục và đào tạo. 

3. Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, ngoài việc 

thực hiện công khai theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải thực hiện công khai như sau: 

a) Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ sở đào 

tạo về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ 

nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập 

nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong thời gian các khoa, bộ môn, trung tâm và đơn vị làm 

việc. 

b) Đối với nội dung quy định tại điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 7 của Quy chế này được 

cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo chậm nhất là tháng 4 hằng năm. 

 


