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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

(Theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT)  

 
I. Xây dựng, đề xuất và phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo 

1. Giám đốc, viện trưởng, hiệu trưởng cơ sở đào tạo (gọi chung là hiệu 

trưởng) chỉ đạo, tổ chức việc xây dựng và đề xuất chủ trương về việc mở ngành 

đào tạo. 

2. Nội dung đề xuất chủ trương về việc mở ngành gồm có: 

a) Về sự cần thiết đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo: báo cáo phân tích, 

thuyết minh về nhu cầu đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực phục vụ thị trường lao 

động hiện tại và hướng đến trong thời gian tới; phân tích và dự báo nhu cầu nhân 

lực về số lượng, trình độ, khảo sát yêu cầu về năng lực người học sau khi tốt 

nghiệp mà nhà tuyển dụng mong muốn và phạm vi thị trường nhân lực theo 

ngành đào tạo; phân tích xu hướng phát triển ngành đào tạo trên thế giới, sự phù 

hợp với sự phát triển ngành và trình độ đào tạo của cơ sở đào tạo, phù hợp với sứ 

mạng và mục tiêu chiến lược của cơ sở đào tạo, chiến lược quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, vùng và cả nước; 

b) Về năng lực của cơ sở đào tạo: báo cáo phân tích, thuyết minh về năng 

lực hiện có của cơ sở đào tạo đối với ngành và trình độ đào tạo đề xuất mở, bao 

gồm đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công nghệ học liệu, chương trình đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế; 

c) Về mục tiêu phát triển ngành đào tạo đề xuất mở: báo cáo thuyết minh kết 

quả mong đợi về thời gian mở ngành đào tạo, thời gian triển khai tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, kế hoạch và số lượng tuyển sinh, 

quy mô đào tạo của ngành trong thời gian từ 05 đến 10 năm tới, chất lượng đào 

tạo, hiệu quả và tác động xã hội; 

d) Về giải pháp và lộ trình thực hiện: báo cáo thuyết minh các giải pháp và 

lộ trình về xây dựng đề án mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, nhu 

cầu và kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu, nhu cầu và kế 

hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành 

đào tạo, kế hoạch đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo; 

e) Về phương án phòng ngừa và xử lý rủi ro: báo cáo phân tích, thuyết minh 

dự báo các tình huống rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp ngăn ngừa, khắc 

phục; báo cáo phân tích cụ thể về các giải pháp xử lý rủi ro trong trường hợp cơ 

sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động ngành đào tạo; 
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3. Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo tổ chức thẩm định và có 

kết luận về đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo đã được xây dựng bảo đảm đầy 

đủ nội dung và chất lượng theo quy định tại khoản 2 Điều này và các quy định 

hiện hành của pháp luật có liên quan. 

4. Phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo 

Trên cơ sở chủ trương đề xuất mở ngành đào tạo đã được hội đồng khoa học 

và đào tạo tổ chức thẩm định và có kết luận theo quy định tại khoản 3 Điều này, 

hiệu trưởng báo cáo trình hội đồng trường phê duyệt; giám đốc đại học báo cáo 

trình hội đồng đại học phê duyệt đối với ngành đào tạo có nhiều đơn vị thành 

viên tham gia thực hiện chương trình đào tạo. Hội đồng trường, hội đồng đại học 

chịu trách nhiệm về các nội dung: 

a) Định hướng phát triển ngành đề xuất mở phải phù hợp với định hướng 

phát triển của cơ sở đào tạo, bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của 

các Bộ, ngành, địa phương, cả nước và hội nhập quốc tế; 

b) Bảo đảm nguồn lực để triển khai đề án mở ngành đào tạo đạt hiệu quả; 

c) Đánh giá về dự báo rủi ro, các giải pháp ngăn ngừa, đề phòng rủi ro và 

cách thức giải quyết trong trường hợp xảy ra rủi ro khi mở ngành đào tạo. 

Trong trường hợp cơ sở đào tạo chưa có hội đồng trường, cơ sở đào tạo trình 

cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý, 

kiểm tra, giám sát việc xây dựng đề án và triển khai đề án mở ngành của cơ sở 

đào tạo. 

5. Cơ sở đào tạo quy định cụ thể việc xây dựng và đề xuất chủ trương mở 

ngành đào tạo, quy định việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian 

thực hiện, dự kiến sản phẩm và tổ chức thực hiện đối với từng nội dung xây dựng 

và đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo (quy định tại khoản 2 Điều này), trong 

đó có quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp giữa các tập thể và cá 

nhân của cơ sở đào tạo trong việc xây dựng và đề xuất chủ trương mở ngành, quy 

định cụ thể về trách nhiệm và nguyên tắc làm việc của hội đồng khoa học và đào 

tạo trong việc thẩm định (quy định tại khoản 3 Điều này) đề xuất chủ trương mở 

ngành đào tạo của cơ sở đào tạo. 

II. Xây dựng đề án, chuẩn bị điều kiện mở ngành đào tạo 

Trên cơ sở chủ trương mở ngành được phê duyệt, hiệu trưởng hoặc giám 

đốc đại học (đối với ngành đào tạo có nhiều đơn vị thành viên tham gia thực hiện 

chương trình đào tạo) chỉ đạo và tổ chức xây dựng đề án mở ngành đào tạo. Nội 

dung đề án mở ngành đào tạo gồm có: 
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1. Một số thông tin cơ bản giới thiệu về cơ sở đào tạo: giới thiệu sơ lược về 

cơ sở đào tạo. 

2. Sự cần thiết mở ngành đào tạo: báo cáo khái quát các nội dung về chủ 

trương mở ngành đào tạo đã được phê duyệt. 

3. Điều kiện về chương trình đào tạo để mở ngành đào tạo: hiệu trưởng cơ 

sở đào tạo chỉ đạo và tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào 

tạo, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Giáo dục đại học, quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 

4. Điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học để mở ngành đào tạo 

a) Căn cứ các quy định về điều kiện đội ngũ giảng viên trong mở ngành đào 

tạo theo quy định tại Thông tư này và điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo, hiệu 

trưởng cơ sở đào tạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chuẩn bị về đội ngũ giảng 

viên, cán bộ khoa học nhằm đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo tương ứng với 

mỗi trình độ đào tạo theo quy định tại Thông tư này và các quy định có liên quan 

của pháp luật hiện hành; 

b) Xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, lộ trình và cam kết thực hiện, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, tổ chức, cá nhân của cơ sở đào tạo và tổ 

chức triển khai thực hiện việc tuyển dụng, ký hợp đồng, phát triển đội ngũ giảng 

viên, cán bộ khoa học, bảo đảm về số lượng và chất lượng theo yêu cầu của 

chương trình đào tạo, phân công giảng dạy, phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học 

tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học cho từng năm học của toàn 

bộ khóa học, phù hợp với qui mô đào tạo, đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo 

theo quy định của Thông tư này, quy định của cơ sở đào tạo, bảo đảm tuân thủ 

các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành và phải được cam kết thực hiện 

trong đề án mở ngành đào tạo. 

5. Điều kiện về cơ sở vật chất để mở ngành đào tạo 

a) Căn cứ các quy định về điều kiện cơ sở vật chất trong mở ngành đào tạo 

theo quy định tại Thông tư này và điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo, hiệu 

trưởng cơ sở đào tạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất đáp 

ứng điều kiện mở ngành đào tạo tương ứng với mỗi trình độ đào tạo theo quy 

định tại Thông tư này và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành; 

b) Xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, lộ trình và cam kết thực hiện, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, tổ chức, cá nhân của cơ sở đào tạo và  

triển khai thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm về số lượng và chất lượng 

theo yêu cầu của chương trình đào tạo, phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học tập, 

nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học cho từng năm học của toàn bộ 
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khóa học, phù hợp với quy mô đào tạo, đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo theo 

quy định của Thông tư này, quy định của cơ sở đào tạo, bảo đảm tuân thủ các quy 

định có liên quan của pháp luật hiện hành và phải được cam kết trong đề án mở 

ngành đào tạo. 

6. Điều kiện về tổ chức bộ máy quản lý để mở ngành đào tạo 

a) Xác định đơn vị chuyên môn cấp khoa hoặc tương đương để quản lý các 

hoạt động chuyên môn, giảng viên, người học và các nhiệm vụ quản lý khác đối 

với ngành đào tạo dự kiến mở; 

b) Phân công cán bộ quản lý chuyên môn và giao trách nhiệm, quyền hạn 

cho tập thể và cá nhân cán bộ quản lý chuyên môn để quản lý và tổ chức các hoạt 

động chuyên môn đối với ngành đào tạo dự kiến mở. 

7. Phương án, giải pháp đề phòng, ngăn ngừa, xử lý rủi ro trong mở ngành 

đào tạo 

a) Báo cáo phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội, dự báo những biến 

động có thể xảy ra, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của cơ sở đào tạo và những 

nội dung khác có liên quan, từ đó dự báo các rủi ro có thể xảy ra khi mở ngành và 

triển khai tuyển sinh, đào tạo cùng các giải pháp chung để ngăn ngừa kịp thời 

nhằm hạn chế rủi ro cũng như đề xuất các phương án cụ thể mang tính chủ động 

để ngăn ngừa và xử lý khi rủi ro xảy ra; 

b) Báo cáo thuyết minh về các giải pháp xử lý rủi ro trong trường hợp cơ sở 

đào tạo bị đình chỉ hoạt động ngành đào tạo với các phương án, giải pháp cụ thể 

để bảo vệ quyền lợi cho người học, giảng viên, cơ sở đào tạo và các bên liên 

quan. 

8. Các minh chứng kèm theo đề án 

a) Nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng đại học phê duyệt chủ trương 

mở ngành đào tạo hoặc văn bản phê duyệt chủ trương mở ngành của cơ quan 

quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo chưa có hội đồng 

trường); 

b) Biên bản thẩm định đề án mở ngành của hội đồng khoa học và đào tạo; 

c) Quyết định thành lập hội đồng xây dựng, hội đồng thẩm định; biên bản 

thẩm định chương trình đào tạo của hội đồng thẩm định; quyết định ban hành 

chương trình đào tạo; 

d) Danh sách đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đáp ứng điều kiện mở 

ngành đào tạo theo quy định tại khoản 4 Điều này, gồm các thông tin theo mẫu 

báo cáo quy định tại Mục 1 (về giảng viên) và Mục 2 (về kết quả nghiên cứu 



5 
 

khoa học) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao các quyết định 

tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, bản sao chứng thực văn bằng do cơ sở đào 

tạo Việt Nam cấp hoặc văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp và giấy công 

nhận văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

e) Bảng thống kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực 

hành, thực tập đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo đã chuẩn bị theo quy định tại 

khoản 5 Điều này, gồm các thông tin theo các mẫu báo cáo được quy định tại   

Mục 3 (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương 

trình đào tạo) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

f) Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành theo quy định của Chính phủ 

về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (đối với đề 

án mở ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe). 

9. Cơ sở đào tạo quy định cụ thể việc xây dựng đề án mở ngành đào tạo, quy 

định việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện, dự kiến 

sản phẩm và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy định về trách nhiệm, quyền hạn và 

sự phối hợp giữa các tập thể và cá nhân của cơ sở đào tạo trong việc xây dựng đề 

án và chuẩn bị các điều kiện mở ngành đào tạo, quy định việc theo dõi, giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện, xử lý điều chỉnh và quyết định đối với từng nội dung 

của đề án theo quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này trong quá trình xây 

dựng đề án mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo. 

III.  Thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

1. Hội đồng khoa học và đào tạo tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo, 

trong đó hội đồng thẩm định phải xem xét, đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở 

đào tạo trên cơ sở căn cứ các quy định tại Thông tư này, quy định của cơ sở đào 

tạo và các quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá mức độ đáp ứng so với yêu 

cầu về điều kiện để được mở ngành đối với từng nội dung cụ thể của đề án, bao 

gồm thẩm định các điều kiện về tên ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng sẵn sàng chuyển sang dạy - học trực tuyến và 

công tác tổ chức quản lý đối với ngành đào tạo đề xuất mở. 

2. Kết quả thẩm định đề án mở ngành đào tạo của hội đồng khoa học và đào 

tạo phải được thể hiện bằng biên bản thẩm định và có kết luận cụ thể về việc cơ 

sở đào tạo đã có đủ điều kiện để được mở ngành đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện 

theo quy định tại Thông tư này, quy định của cơ sở đào tạo và các quy định của 

pháp luật hiện hành. Trong quá trình thẩm định, hội đồng khoa học và đào tạo 

phải kiểm tra điều kiện thực tế và kiểm tra các minh chứng cụ thể trước khi kết 

luận, đồng thời báo cáo hiệu trưởng cơ sở đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình 

về kết quả thẩm định. 
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3. Cơ sở đào tạo quy định cụ thể nguyên tắc làm việc của hội đồng khoa học 

và đào tạo khi tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo, quy định rõ trách 

nhiệm và quyền hạn của hội đồng và các thành viên trong hội đồng. 

IV.  Hồ sơ mở ngành đào tạo 

Hồ sơ mở ngành đào tạo gồm có: 

1. Văn bản đề nghị mở ngành đào tạo: tóm tắt quá trình xây dựng đề án, báo 

cáo khẳng định về việc bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định để được mở 

ngành đào tạo và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định. 

2. Đề án mở ngành đào tạo đã được thẩm định theo quy định tại Điều 9 

Thông tư này, bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 8 Thông tư 

này. 

3. Công văn của đại học chấp thuận về mặt chủ trương (đối với các đơn vị 

thành viên thuộc đại học khi mở ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sức khỏe và nhóm 

ngành Đào tạo giáo viên). 

V. Phê duyệt đề án và quyết định mở ngành đào tạo 

1. Đối với các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện để được tự chủ mở ngành (ở 

từng trình độ đào tạo) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục đại học 

(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018); quy định tại Nghị định của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác có liên quan của pháp luật 

(trừ các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sức khoẻ, nhóm ngành Đào tạo giáo viên, 

lĩnh vực An ninh, quốc phòng, hoặc trường hợp cơ sở đào tạo là đơn vị thành 

viên của đại học khi mở một ngành đào tạo có nhiều đơn vị thành viên khác tham 

gia thực hiện chương trình đào tạo), thực hiện như sau: 

a) Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định việc mở ngành của cơ sở đào tạo 

đối với các ngành, các trình độ đào tạo của giáo dục đại học, khi cơ sở đào tạo 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được mở ngành theo quy định tại Thông tư này 

và các quy định khác có liên quan của pháp luật; 

b) Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể việc gửi hồ sơ mở ngành để 

báo cáo và quyết định mở ngành thực hiện trong nội bộ cơ sở đào tạo. 

2. Đối với các cơ sở đào tạo là các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đại 

học (gọi chung là đơn vị) chưa đủ điều kiện để được tự chủ mở ngành theo quy 

định của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác có liên quan của pháp luật, 

hoặc trường hợp cơ sở đào tạo là đơn vị thành viên của đại học khi mở một ngành 

đào tạo có nhiều đơn vị thành viên khác tham gia thực hiện chương trình đào tạo, 



7 
 

thực hiện như sau (trừ các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sức khoẻ, nhóm ngành 

Đào tạo giáo viên, lĩnh vực An ninh, quốc phòng): 

a) Đơn vị gửi hồ sơ mở ngành đến đại học để báo cáo và đề nghị đại học 

quyết định cho phép mở ngành đào tạo; 

b) Giám đốc đại học quyết định việc mở ngành đào tạo đối với các đơn vị 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được mở ngành theo quy định tại Thông tư này 

và quy định của đại học; 

c) Giám đốc đại học quy định cụ thể việc gửi hồ sơ báo cáo đề nghị mở 

ngành và việc quyết định mở ngành đào tạo thực hiện trong nội bộ đại học. 

3. Đối với các cơ sở đào tạo chưa đủ điều kiện để được tự chủ mở ngành (trừ 

các đơn vị thuộc các đại học), hoặc trong thời hạn không được tự chủ mở ngành 

đào tạo do vi phạm quy định đến mức không được tự chủ mở ngành đào tạo theo 

quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác có liên quan của pháp 

luật hoặc đối với việc mở các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Sức khoẻ, nhóm 

ngành Đào tạo giáo viên, lĩnh vực An ninh, quốc phòng, thực hiện như sau: 

a) Cơ sở đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ mở ngành đến Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo hình thức gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và thẩm định hồ sơ; trong trường hợp 

cần thiết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tổ chức đoàn kiểm 

tra thực tế các điều kiện bảo đảm chất lượng tại cơ sở đào tạo. Riêng đối với mở 

ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến (bằng 

văn bản) của Bộ Y tế về nhu cầu nhân lực ngành đề xuất mở và các điều kiện về 

tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe theo quy định của Chính 

phủ; 

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ mở ngành 

của cơ sở đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép mở 

ngành đào tạo, nếu hồ sơ mở ngành của cơ sở đào tạo đầy đủ và đáp ứng các điều 

kiện để được mở ngành theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác có 

liên quan của pháp luật. Nếu hồ sơ mở ngành của cơ sở đào tạo chưa đầy đủ, 

chưa bảo đảm các điều kiện để được mở ngành theo quy định, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản về tình trạng hồ sơ và những nội dung 

chưa bảo đảm theo quy định đối với cơ sở đào tạo. 


