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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 20/2012/TT-BGDĐT 
 

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

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012 

 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT  

ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo 
về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ,  

đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 
 

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;  

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDDT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 

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

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

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 
02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định  chỉ tiêu 
tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 
như sau: 
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“Điều 6. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

1. Cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm phải thỏa mãn đồng 
thời cả hai tiêu chí quy định tại Điều 5 của quy định này. 

2. Việc xác định chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ đối với cơ sở đào tạo được phép đào 
tạo trình độ tiến sỹ còn phải đảm bảo các quy định tại khoản 11, Điều 1 của Thông 
tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-
BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Việc xác định chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ đối với cơ sở đào tạo được phép đào 
tạo trình độ thạc sỹ còn phải đảm bảo các quy định tại khoản 2, Điều 6 của Thông 
tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 ban hành Quy chế đào tạo trình độ 
thạc sỹ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Đối với chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học: Nếu cơ sở đào tạo tuyển sinh đào 
tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao nhất, 
sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thấp hơn cho đến hết tổng chỉ 
tiêu đã xác định.  

5. Các đại học, học viện, trường đại học không đào tạo trình độ trung cấp 
chuyên nghiệp, trừ các trường thuộc nhóm ngành văn hóa nghệ thuật; Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét và quyết định giao đào tạo trình độ trung cấp 
chuyên nghiệp ngành sư phạm cho các trường trực thuộc Tỉnh hoặc Thành phố 
trực thuộc Trung ương không có cơ sở đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 
ngành sư phạm.  

6. Các đại học, học viện, trường đại học không thuộc diện được đào tạo trình 
độ trung cấp chuyên nghiệp quy định tại khoản 5 điều này đang đào tạo trình độ 
trung cấp chuyên nghiệp phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào 
tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (mỗi năm giảm không thấp hơn 20% so với 
chỉ tiêu năm 2011) để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017”. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2012. 

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; Thủ trưởng các đại học, 
trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến 
sỹ, trường cao đẳng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

BỘ  TRƯỞNG 
 

Phạm Vũ Luận 
 


