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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 13/2014/TT-BGDĐT 

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

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT  
ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 
về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 
 

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

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 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b 
khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giáo dục; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,  
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 quy định về 
điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết 
định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT 
ngày 11 tháng 11 năm 2011 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành 
đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ 
trung cấp chuyên nghiệp, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau: 
“3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo trình độ 

TCCN đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và các cơ sở đào tạo thuộc các tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị, trường quân sự tỉnh, 
trường của cơ quan nhà nước”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, điểm a khoản 5, khoản 8, khoản 9 
Điều 3 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau: 
“2. Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy 

hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của 
địa phương và của ngành”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:  
“4. Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể: 
a) Giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật 

giáo dục và Điều lệ trường TCCN, có kinh nghiệm thực tế về nghề nghiệp phù hợp 
với yêu cầu của môn học hoặc học phần mà giáo viên sẽ giảng dạy trong chương 
trình đào tạo (đối với giáo viên dạy các học phần chuyên môn); 

b) Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng 
của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành 
đăng ký mở, trong đó ít nhất 03 giáo viên có ngành đào tạo đúng với ngành đăng 
ký mở (đối với các ngành thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và nhóm ngành Thể dục thể 
thao phải có ít nhất 02 giáo viên có ngành đào tạo đúng với ngành đăng ký mở); 

Trường hợp cơ sở đào tạo không có giáo viên tốt nghiệp đúng với ngành đăng 
ký mở (do ngành đào tạo ở trình độ TCCN không cùng với tên ngành trong danh 
mục đào tạo trình độ đại học) thì cơ sở đào tạo phải có ít nhất 3 giáo viên cơ hữu 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên cùng nhóm ngành và phải phù hợp với ngành 
đăng ký mở"; 
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c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 3 như sau:  
“5.a) Phòng học đáp ứng được quy mô đào tạo, đảm bảo diện tích sàn xây 

dựng không ít hơn 2m2/học sinh. Các phòng học phải đảm bảo về ánh sáng, thông 
gió, an toàn vệ sinh, cháy nổ và các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho dạy - học”. 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 3 như sau:  
“8. Trong thời hạn 3 năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành 

đào tạo, không vi phạm các quy định về giáo dục ở mức độ bị xử phạt theo quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định liên quan 
khác của pháp luật”. 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau:  
“9. Đối với những ngành đào tạo mà Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực đó có quy 

định điều kiện để được phép mở ngành đào tạo thì cơ sở đào tạo phải đáp ứng các 
quy định này đối với ngành đăng ký mở”. 

3. Bổ sung khoản 10 Điều 3 như sau: 
“10. Đối với những ngành đăng ký mở là ngành đặc thù nên không thể đáp ứng 

được các yêu cầu mở ngành theo quy định, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở 
ngành gửi văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ ký quyết định sau khi 
nhận được ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 như sau: 
“b) Có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng với 

ngành đăng ký mở. Đối với các ngành thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và nhóm ngành 
Thể dục thể thao phải có ít nhất 3 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở 
lên đúng với ngành đăng ký mở. 

Trường hợp cơ sở đào tạo không có giáo viên đáp ứng được điều kiện nói trên 
do ngành đăng ký mở không cùng với tên ngành trong danh mục ngành đào tạo 
trình độ đại học thì cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt 
nghiệp đại học trở lên cùng nhóm ngành với ngành đăng ký mở và phải phù hợp 
với ngành đăng ký mở”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 4 như sau: 
“a) Có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng với 

ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 01 giáo viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên 
(hoặc chuyên khoa cấp 1 trở lên đối với Lĩnh vực Sức khỏe). 

Trường hợp ngành đăng ký mở không cùng với tên ngành trong danh mục 
ngành đào tạo trình độ đại học thì cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên cùng nhóm ngành với ngành đăng ký mở và phải 
phù hợp với ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 1 giáo viên có trình độ từ thạc sỹ 
trở lên (hoặc chuyên khoa cấp 1 trở lên đối với Lĩnh vực Sức khỏe)”. 
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6. Bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau: 
“3. Trường hợp ngành đăng ký mở thuộc đối tượng được quy định tại khoản 10 

Điều 3 của Thông tư này, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành gửi văn bản tới Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đề nghị giải quyết. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời trong thời gian không quá 5 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản”. 

Điều 2. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 4. 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014. 
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Bộ, ngành có 
trường trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị khác có đào tạo trung cấp chuyên 
nghiệp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp 
chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


