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CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học
năm học 2011 - 2012
Năm học 2011 - 2012 là năm học toàn ngành thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; năm học thứ hai thực hiện
Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa
XII về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và
bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học (Nghị quyết số 50),
Chỉ thị số 296/2010/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ (Chỉ thị số 296) và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 13 tháng
01 năm 2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nghị quyết số
05) về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 nhằm đạt các
yêu cầu sau:
Một là, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ
XI của Đảng vào chương trình hành động của mỗi cơ sở đào tạo và của toàn
ngành, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục đại học theo yêu cầu của
Nghị quyết số 50, Chỉ thị số 296, Nghị quyết số 05 về đổi mới quản lý giáo
dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.
Hai là, tập trung cho nhiệm vụ xây dựng hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật quản lý hệ thống giáo dục đại học theo hướng tách bạch quản lý
Nhà nước về giáo dục đại học với quản lý chuyên môn của các cơ sở đào
tạo.
Ba là, giao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo tương ứng với vị trí,
vai trò, năng lực, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ sở đào tạo trước
xã hội về hoạt động của mình. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định
kỳ và hàng năm về tình hình hoạt động của cơ sở đào tạo, thực hiện 3 công
khai theo quy định.
Bốn là, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/2010/QH12 ngày 19
tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa XII về chủ trương, định hướng đổi
mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26
tháng 11 năm 2011 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc
hội khóa XIII trong lĩnh vực giáo dục đại học. Tăng cường công tác quản lý
Nhà nước về giáo dục đại học, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
pháp luật về giáo dục đại học theo quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐCP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.
Năm là, xây dựng đề án đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt
Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội
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nhập quốc tế.
Trên cơ sở 5 yêu cầu đã nêu, các nhiệm vụ cụ thể của năm học 2011
- 2012 đối với giáo dục đại học như sau:
1. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 về cơ bản
giữ ổn định theo giải pháp “3 chung” và có một số điều chỉnh như sau:
1.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu bổ sung một số khối thi để
đáp ứng tốt hơn yêu cầu kiểm tra năng lực đầu vào của các ngành đào tạo,
tạo sự linh hoạt trong xét tuyển của các trường và tăng cơ hội đăng ký dự
thi của thí sinh; bổ sung chính sách tuyển thẳng đại học, cao đẳng đối với
học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
1.2. Các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc xét tuyển, trên cơ sở
điểm sàn và chỉ tiêu đã xác định; các trường đại học trọng điểm, các trường
đại học thuộc khối Năng khiếu - Nghệ thuật chủ động đề xuất phương án
tuyển sinh với yêu cầu chung là: a) không để tái diễn luyện thi; b) tổ chức
tuyển sinh nghiêm túc và c) có cơ chế để tập thể nhà trường, xã hội kiểm
tra, giám sát.
2. Công tác đào tạo
2.1. Đổi mới phương thức tổ chức và quản lý đào tạo theo hướng tăng
cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở đào tạo; đẩy mạnh ứng
dụng Công nghệ thông tin; từng bước chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín
chỉ.
2.2. Rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất
lượng đào tạo về đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất, thiết bị, thư
viện, giáo trình phục vụ đào tạo.
2.3. Triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cơ sở đào tạo chủ động
phối hợp để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào
tạo, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thực tiễn xã hội và sử dụng nhân lực.
2.4. Tăng cường giảng dạy kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng giao
tiếp và ngoại ngữ theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia cho sinh viên các trường
đại học, cao đẳng.
2.5. Tiếp tục xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho từng ngành và
trình độ đào tạo, cam kết chất lượng đào tạo của trường.
2.6. Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các
cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, thông qua việc ký kết các hợp đồng,
thoả thuận hợp tác.
2.7. Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường
công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, siết chặt quy chế thi, kiểm tra
và đánh giá; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.
3. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học
3.1. Triển khai thực hiện “Đề án xây dựng và phát triển hệ thống
kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên
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nghiệp giai đoạn 2011 - 2020”.
3.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản
hướng dẫn, tạo đầy đủ cơ sở pháp lý để thành lập các tổ chức kiểm định
chất lượng giáo dục; từng bước triển khai đánh giá ngoài, công nhận cơ sở
giáo dục và chương trình giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo
dục.
3.3. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác đảm
bảo chất lượng bên trong nhà trường để từng bước hình thành văn hóa chất
lượng; kiện toàn đơn vị chuyên trách và tăng cường năng lực cho đội ngũ
cán bộ chuyên trách. Xây dựng một số đơn vị kiểm định chất lượng giáo
dục.
3.4. Triển khai đánh giá theo chuẩn đầu ra; thu thập thông tin phản
hồi về chất lượng dạy và học, tình hình việc làm của sinh viên; tự đánh giá
trường và chương trình giáo dục; đăng ký đánh giá ngoài; khuyến khích tổ
chức đánh giá đồng cấp để cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
3.5. Tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cơ
quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ quản đối với các trường trong việc
triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, nhất là đối
với tiến độ tự đánh giá, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục dựa trên
kết quả đánh giá.
4. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
4.1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao
chất lượng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo.
4.2. Tăng cường gắn đào tạo với nghiên cứu và triển khai ứng dụng
khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở đào tạo với cơ sở
nghiên cứu khoa học và với doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
4.3. Khuyến khích nghiên cứu khoa học chung với các cơ sở đào tạo
nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
4.4. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học tập trung nguồn lực, ưu tiên
kinh phí cho nghiên cứu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội
nhập quốc tế.
5. Công tác tổ chức và cán bộ
5.1. Triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị định số
115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách
nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
5.2. Thành lập Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng khối
ngành, để tư vấn cho Bộ trưởng những vấn đề có liên quan đến phát triển
ngành, đến hoạt động của các trường và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.
5.3. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của các
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cấp và theo chiến lược phát triển của các trường.
5.4. Tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm
cho các trường đủ điều kiện và năng lực tự chủ.
5.5. Các trường rà soát và hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động
cho phù hợp với tình hình mới của ngành và đơn vị.
6. Hợp tác và đào tạo quốc tế
6.1. Đẩy mạnh việc ký kết các điều ước và thỏa thuận quốc tế về giáo
dục đại học.
6.2. Nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác và đào tạo quốc tế thông
qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên gia, triển khai dự án
với nước ngoài ở các cơ sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo và nghiên cứu khoa học.
6.3. Rà soát, kiểm tra, thanh tra các chương trình hợp tác đào tạo với
nước ngoài, các cơ sở có liên kết đào tạo với nước ngoài, các cơ sở giáo dục
đại học nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, các trung tâm tư vấn du học.
7. Công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở
vật chất
7.1. Các Vụ, Cục liên quan của Bộ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
chức năng của Bộ Xây dựng, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học, cao đẳng xây dựng tiêu
chí di dời và quy hoạch hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ
đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến
năm 2050 theo Quyết định số 699/QĐ-TTg và số 700/QĐ-TTg ngày 2
tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
7.2. Căn cứ các tiêu chí quy định, các trường tự chủ, tự chịu trách
nhiệm xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 phù hợp với các điều kiện bảo
đảm chất lượng (tỷ lệ sinh viên/giảng viên, diện tích sàn xây dựng,…). Điều
chỉnh chỉ tiêu chính quy để giải quyết mối quan hệ giữa quy mô và chất
lượng, đồng thời tiếp tục giảm chỉ tiêu không chính quy để nâng cao chất
lượng đào tạo.
7.3. Các trường rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch
phát triển tổng thể trường giai đoạn 2011 - 2020, trình cơ quan chủ quản
phê duyệt. Có kế hoạch cụ thể để thực hiện quy hoạch và đề án phát triển
trường đã được phê duyệt.
7.4. Các trường xây dựng mức học phí của các chương trình đại trà
phù hợp với mức trần học phí quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ; xây dựng mức học phí chương trình
chất lượng cao để trang trải chi phí đào tạo. Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ
để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế và các chế độ, chính sách
mới ban hành.
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7.5. Thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán
ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ tại đơn vị; qui chế
công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây
dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và công khai quản lý, sử
dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ
chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
7.6. Các trường và các cơ quan liên quan công bố công khai và thực
hiện tốt các chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên
nhằm đảm bảo sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên hoàn cảnh khó
khăn có khả năng học tập đều được đi học.
7.7. Tập trung đầu tư cho một số trường đại học trọng điểm và các
trường đóng tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng cao,
miền núi, vùng dân tộc thiểu số.
8. Công tác học sinh, sinh viên
8.1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác
phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh,
sinh viên gắn với các cuộc vận động khác của ngành.
8.2. Triển khai mạnh mẽ việc đổi mới quản lý công tác học sinh, sinh
viên trên cơ sở đổi mới giáo dục đại học theo Chỉ thị số 296 của Thủ tướng
Chính phủ.
8.3. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đoàn, Hội, đánh
giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên trong điều kiện đào tạo
theo tín chỉ.
8.4. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục, chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên; tăng cường tổ chức các hoạt động
văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
8.5. Tiếp tục thành lập, kiện toàn trung tâm hoặc phòng tư vấn việc
làm và quan hệ với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan
đến đáp ứng chất lượng đầu ra về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ của
sinh viên.
9. Công tác thanh tra, kiểm tra
9.1. Tăng cường công tác thanh tra thi và tuyển sinh; thanh tra liên
kết đào tạo và đào tạo. Kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng của các nhà
trường.
9.2. Thanh tra việc đổi mới quản lý giáo dục ở các trường và cơ quan
quản lý giáo dục theo Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định
số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
9.3. Tăng cường hoạt động tự kiểm tra và thanh tra nội bộ ở các
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trường.
9.4. Chỉ đạo và phối hợp với Thanh tra các Bộ ngành và Thanh tra
các địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo theo
thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 115 của
Chính phủ.
10. Công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
đại học
10.1. Xây dựng đề án đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt
Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội
nhập quốc tế.
10.2. Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật giáo dục đại học để trình Quốc
hội thông qua vào kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII.
10.3. Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật đã ban hành; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành kịp thời các
văn bản quy phạm pháp luật mới về giáo dục đại học.
Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học,
trường cao đẳng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có
trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn
đốc các trường thực hiện các nhiệm vụ đề ra; kịp thời tiếp nhận các báo cáo,
phản ánh tình hình và đề xuất các biện pháp chỉ đạo để giải quyết những
vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở
cơ quan quản lý giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học thuộc các loại
hình công lập và ngoài công lập để quán triệt và thực hiện./.
Nơi nhận:
-

-

VP Trung ương Đảng; VP Quốc hội;
VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
Ban Tuyên giáo Trung ương;
Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc TW quản lý các cơ sở giáo
dục đại học;
TƯ Đoàn TNCSHCM;
TƯ Hội LHTNVN;
Các cơ sở giáo dục đại học;
Các Thứ trưởng;
Các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Văn phòng và
đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT;
Kiểm toán Nhà nước;
Website Chính phủ;
Website Bộ;
Lưu: VT, Vụ GDĐH.
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