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Số: 05/2014/TT-BGDĐT 

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

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014 
 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành,  
liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo  

Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh 
giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, 
thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo 
Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà 
nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh 
giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 1. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh 
giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm 
theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 
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1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau:  
“3. Có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ của HĐCDGS nhà 

nước; tuổi của thành viên HĐCDGS nhà nước tính đến thời điểm được bổ nhiệm 
không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau: 
“4. Có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ của HĐCDGS ngành; 

tuổi của thành viên HĐCDGS ngành tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với 
thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS 
không quá 70”.  

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 19 như sau: 
“3. Có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ của HĐCDGS cơ sở; 

tuổi của thành viên HĐCDGS cơ sở tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với 
thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS 
không quá 70”.  

4. Nếu thành viên HĐCDGS cơ sở bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì 
Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đề nghị Chủ tịch HĐCDGS nhà nước ra quyết 
định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế”.  

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 20 như sau:  
“5. Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét và quyết định cụ thể việc thành lập 

HĐCDGS cơ sở tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành nghệ thuật, thể 
dục thể thao và các trường hợp đặc biệt”.  

5. Bãi bỏ Điều 23. 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2014. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Nhà 

giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan chủ 
quản cơ sở giáo dục đại học, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, 
Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Phạm Vũ Luận 


