
Thủ tục 01: Phê duyệt liên kết giáo dục (TT01 của Quyết định 2563/QĐ-

BGDĐT)  

1. Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở giáo dục và đào tạo thông báo bằng văn bản gửi 

trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho các bên liên kết. 

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu 

điện đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để phê duyệt chương trình giáo dục tích 

hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP . 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

thẩm định chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và 

Đào tạo quyết định phê duyệt liên kết giáo dục.  

Trường hợp liên kết giáo dục không đủ điều kiện phê duyệt, trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/; qua bưu điện; hoặc trực tiếp. 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:   

3.1. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên 

kết cùng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

b) Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết trong đó có thông 

tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên đối với nội dung cam kết 

cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, 

kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội dung khác. 

c) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác. 

d) Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào 

chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực hiện. 

đ) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo 

dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của cơ 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
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quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu); 

e) Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục. 

g) Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết xây 

dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung 

chủ yếu: Sự cần thiết, giới thiệu các bên liên kết; nội dung liên kết; cơ sở vật chất, 

thiết bị; danh sách giáo viên dự kiến kèm theo lý lịch chuyên môn; đối tượng, tiêu 

chí và quy mô tuyển sinh; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp, tính tương đương của văn 

bằng, chứng chỉ của nước ngoài đối với văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục 

quốc dân Việt Nam (nếu có); biện pháp đảm bảo quyền lợi của người học và người 

lao động; bộ phận phụ trách liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo 

dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức 

học phí, sự hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nến có), 

dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên 

liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên và học sinh. 

3.2. Số lượng: 01 bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết:   

Tối thiểu là 37 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm 

cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp). 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:   

Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục của 

Việt Nam và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

công nhận về chất lượng giáo dục. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt/Văn bản 

từ chối phê duyệt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

8. Lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên 

kết cùng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

- Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết xây 

dựng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đội ngũ nhà giáo: 
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Giáo viên Việt Nam giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải đáp ứng 

trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

Giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải có trình 

độ đại học phù hợp với chuyên môn giảng dạy và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

hoặc tương đương; 

Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp bằng ngoại ngữ phải có 

trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chương chương trình tích hợp và không thấp hơn 

Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

- Cơ sở vật chất: 

Quy mô lớp học và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo 

dục tích hợp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy chung của cơ sở 

giáo dục phía Việt Nam tham gia liên kết giáo dục 

- Chương trình giáo dục: 

Chương trình giáo dục của nước ngoài đưa vào tích hợp phải là chương trình 

đã được kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công nhận về chất lượng giáo dục; 

Chương trình giáo dục tích hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình 

giáo dục của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục nước ngoài; 

không bắt buộc người học phải học lại cùng một nội dung kiến thức, bảo đảm tính 

ổn định đến hết cấp học và liên thông giữa các cấp học vì quyền lợi của học sinh, 

bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho học sinh; 

Chương trình giáo dục tích hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về 

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

- Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

năm 2019 lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 

thành phố Hà Nội. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………….., ngày …… tháng ……. năm ……. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Phê duyệt liên kết giáo dục với nƣớc ngoài 

Kính gửi: ………..(1)……….. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia 

liên kết, gồm: 

Bên Việt Nam ……………………(2)..................................................  

- Trụ sở: ................................................................................................  

- Điện thoại: ...............................................................................................  

- Fax:.........................................................................................................  

- Website: .................................................................................................  

- Quyết định thành lập: …………………(3).........................................  

Bên nƣớc ngoài: ……………………….(4)..........................................  

- Trụ sở: ........................................................................................................  

- Điện thoại:..............................................................................................  

- Fax: ...........................................................................................................  

- Website: .....................................................................................................  

- Giấy phép thành lập: ………………………(5).........................................  

đề nghị ………………(1)…………….. xem xét, phê duyệt liên kết giáo 

dục giữa ………..(2)……… và ……….(4)……….. với nội dung như sau: 

1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết giáo dục: (mục tiêu, cấp học, quy 

mô tuyển sinh, văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận, thời gian dự kiến triển khai liên 

kết). 

2. Thời hạn hoạt động của liên kết ................................................  

3. Nội dung liên kết (ghi tóm tắt):..............................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 
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1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội 

dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Các tài liệu gửi kèm Đơn này gồm: 

1. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các Bên liên kết; 

2. Giấy tờ pháp lý chứng minh tư cách pháp nhân của các bên liên kết: Bản 

sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác; 

3. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình giáo dục nước 

ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; 

4. Chương trình tích hợp dự kiến thực hiện; chương trình giáo dục phổ 

thông của nước ngoài có nội dung tích hợp; 

5. Đề án thực hiện liên kết; 

6. Các văn bản khác (nếu có). 

 BÊN VIỆT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 

BÊN NƢỚC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 
(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố quản lý cơ sở giáo dục Việt Nam; 

(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam; 

(3) Số, ký hiệu quyết định (hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) cho phép thành lập 

cơ sở giáo dục Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(4) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài; 

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục 

nước ngoài (giấy phép thành lập/hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương), 

thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……………., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐỀ ÁN 

Thực hiện liên kết giáo dục với nƣớc ngoài 

(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo) 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết giáo dục 

II. GIỚI THIỆU CÁC BÊN LIÊN KẾT 

1. Giới thiệu các bên liên kết. 

2. Quá trình hợp tác giữa các bên. 

III. NỘI DUNG LIÊN KẾT 

1. Mục tiêu: Mô tả cụ thể mục tiêu của liên kết nhằm xây dựng và thực hiện 

chương trình giáo dục tích hợp, mục tiêu cụ thể học sinh sẽ đạt được khi tham gia 

chương trình tích hợp, bảo đảm mục tiêu giáo dục phổ thông của Việt Nam. 

2. Đối tượng tuyển sinh, quy mô tuyển sinh. 

3. Chương trình giảng dạy: Mô tả chương trình giáo dục tích hợp, so sánh 

chương trình giáo dục của Việt Nam, chương trình giáo dục của nước ngoài, các 

môn học, nội dung tích hợp, ưu điểm của chương trình tích hợp ... 

4. Phương pháp: Mô tả cách thức thực hiện chương trình tích hợp: Giảng 

dạy, thi, kiểm tra, tốt nghiệp, sự phối hợp giảng dạy giữa giáo viên Việt Nam, 

giáo viên nước ngoài... 

5. Văn bằng/chứng chỉ: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng nhận của 

nước ngoài (nếu có) dự kiến sẽ cấp, tính tương đương về văn bằng/chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. 

6. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện. 

7. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dụng cho liên kết, địa điểm thực hiện liên kết. 

8. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy liên kết (danh sách trích ngang, lý 

lịch đính kèm thành phụ lục) đáp ứng quy định. 
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9. Sách giáo khoa, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác... 

IV. TÀI CHÍNH 

1. Học phí. 

2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác. 

3. Cơ chế quản lý thu, chi, đóng góp (nếu có). 

V. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CHẤT LƢỢNG, QUẢN LÝ RỦI RO 

1. Biện pháp bảo đảm chất lượng. 

2. Biện pháp quản lý rủi ro. 

VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ LIÊN KẾT 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết, người đại diện các bên liên kết tham gia 

quản lý (kèm theo lý lịch cá nhân). 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học và các bên liên quan 

khác. 

Phụ lục kèm theo. 


