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Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo việc xây dựng 02 Nghị định hướng dẫn (dự kiến
ban hành tháng 05/2019) và rà soát lại các văn bản có liên quan để thực thi Luật từ
01/07/2019.

Tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật giáo dục đại học
sửa đổi năm 2018
Theo Bộ GD&ĐT, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo
dục Đại học đề xuất sửa đổi 36 điều, bổ sung 1 điều tập trung vào 4 nhóm vấn đề
lớn.
Giảm dần sự can thiệp của Nhà nước, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung 18 điều
nhằm đổi mới công tác quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện tự chủ đại học –
nhiều nhất trong các nhóm vấn đề cần sửa đổi, bổ sung lần này.
Từ điều 1, 2, 4, 6, 7 quy định về những nội dung cơ bản về giải thích đối
tượng áp dụng; Quy định CSGDĐH có tư cách pháp nhân.
Nhà nước sẽ quản lý ở tầm vĩ mô để điều tiết trong toàn hệ thống; các cơ sở giáo
dục đại học tự chủ hoạt động theo các điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng do pháp luật
quy định.
Từ điều (14, 16, 18, 20) Cơ cấu tổ chức quản trị đại học trường quy định rất cụ
thể để trao thực quyền cho hội đ ng trường khi đó hội đ ng trường sẽ thực sự trở
thành 1 thiết chế có hiệu quả, thực hiện chức năng quản trị nhà trường. Đổi mới cơ
chế quản trị, quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm giúp các cơ sở giáo dục
đào tạo thích ứng với những yêu cầu, đòi hỏi về ngu n nhân lực có chất lượng
trong bối cảnh mới, hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo.
 Quy định về hội đ ng trường của trường đại học công lập ( Điều 16)
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1. Hội đ ng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền
đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan.
2. Hội đ ng trường của trường đại học công lập có trách nhiệm và quyền hạn sau
đây:
a) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại
học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với
trường đại học khác;
b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ
sở của trường đại học.
c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt
động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo
dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao
động;
d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách,
giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu
chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản
lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp
luật;
đ) Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi
nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm
phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học;
e) Quyết định chính sách thu hút các ngu n vốn đầu tư phát triển trường đại học;
chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo
cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các ngu n thu hợp
pháp của trường đại học;
g) Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền
của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết
định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý
trường đại học.
h) Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đ ng trường, việc tuân thủ pháp luật,
thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải
trình của hiệu trưởng trường đại học.
i) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có
thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đ ng trường; thực hiện
công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ
quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm,
quyền hạn của hội đ ng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức
trong trường đại học;
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k) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức
và hoạt động của trường đại học.
3. Số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên hội đ ng trường của trường đại
học công lập được quy định như sau:
a) Số lượng thành viên hội đ ng trường phải là số lẻ, tối thiểu là 15 người, bao g m
các thành viên trong và ngoài trường đại học;
b) Thành viên trong trường đại học bao g m thành viên đương nhiên và thành viên
bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học.
Thành viên đương nhiên bao g m bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, chủ
tịch công đoàn và đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh
là người học của trường đại học.
Thành viên bầu bao g m đại diện giảng viên chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng số
thành viên của hội đ ng trường; đại diện viên chức và người lao động;
c) Thành viên ngoài trường đại học chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên
của hội đ ng trường, bao g m đại diện của cơ quan quản lý có thẩm quyền;
d) Thành viên hội đ ng trường thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của hội
đ ng trường do chủ tịch hội đ ng trường phân công và nhiệm vụ khác theo quy
định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; tham gia đầy
đủ các phiên họp của hội đ ng trường, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ
và quyền hạn của mình.
4. Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đ ng trường và trách nhiệm, quyền hạn của
chủ tịch hội đ ng trường của trường đại học công lập được quy định như sau:
a) Chủ tịch hội đ ng trường là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín,
có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; độ
tuổi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đ ng trường theo quy định của pháp luật;
b) Chủ tịch hội đ ng trường do hội đ ng trường bầu trong số các thành viên của hội
đ ng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được cơ quan quản lý có thẩm
quyền ra quyết định công nhận; trường hợp thành viên ngoài trường đại học trúng
cử chủ tịch hội đ ng trường thì phải trở thành cán bộ cơ hữu của trường đại học;
chủ tịch hội đ ng trường không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong trường đại
học;
c) Chủ tịch hội đ ng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đ ng trường; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế
hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của hội đ ng
trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đ ng trường; sử dụng bộ
máy tổ chức và con dấu của trường đại học để hoạt động trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của hội đ ng trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đ ng trường,
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nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt
động của trường đại học;
d) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
5. Danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đ ng trường đại học công lập
được quy định như sau:
a) Danh sách chủ tịch và thành viên hội đ ng trường được công khai trên trang
thông tin điện tử của trường đại học sau khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền
công nhận;
b) Nhiệm kỳ của hội đ ng trường là 05 năm. Hội đ ng trường họp định kỳ ít nhất
03 tháng một lần và họp đột xuất theo đề nghị của chủ tịch hội đ ng trường, của
hiệu trưởng trường đại học hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành viên của hội
đ ng trường. Cuộc họp hội đ ng trường là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành
viên dự họp, trong đó có thành viên ngoài trường đại học;
c) Hội đ ng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ
trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định tỷ lệ biểu
quyết cao hơn; quyết định của hội đ ng trường được thể hiện bằng hình thức nghị
quyết.
6. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học công lập quy định về hội đ ng
trường bao g m nội dung sau đây:
a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đ ng trường;
b) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch (nếu có)
và thư ký hội đ ng trường;
c) Số lượng, cơ cấu thành viên; việc bổ sung, thay thế thành viên; hình thức quyết
định của hội đ ng trường đối với từng loại hoạt động;
d) Thủ tục hội đ ng trường quyết định nhân sự hiệu trưởng trường đại học, việc
quyết định chức danh quản lý khác của trường đại học trong quy trình bổ nhiệm
nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại
học; số lượng cán bộ quản lý cấp phó; thời gian tối đa giữ chức vụ hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng và chức danh quản lý khác của trường đại học;
đ) Ngân sách hoạt động, cơ quan thường trực, cơ quan kiểm soát và bộ máy giúp
việc của hội đ ng trường; thủ tục, thành phần của hội nghị toàn thể hoặc hội nghị
đại biểu của trường đại học;
e) Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đ ng trường và hiệu trưởng
trường đại học;
g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chức và hoạt động của hội đ ng trường.
 Quy định về Hội đ ng Đại học ( Điều 18)
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1. Hội đ ng đại học công lập có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
a) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của đại học,
việc kết nạp thành viên mới, tổ chức lại đại học theo quy định của pháp luật;
b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ
sở của đại học.
c) Quyết định về phương hướng đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác
quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;
d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, đơn vị thành viên của đại học.
đ) Quyết định chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, ngu n lực dùng chung
trong đại học;
e) Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đ ng đại học thực hiện quy chế dân
chủ trong hoạt động của đại học và trách nhiệm giải trình của giám đốc đại học;
giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đại học; báo cáo hằng năm
trước hội nghị toàn thể của đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của
hội đ ng đại học;
g) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có
thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đ ng đại học
3. Số lượng thành viên hội đ ng đại học phải là số lẻ, có thành phần và trách nhiệm
như sau:
a) Thành viên hội đ ng đại học công lập bao g m thành viên trong và ngoài đại
học.
4. Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đ ng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ,
nguyên tắc làm việc của hội đ ng đại học công lập thực hiện theo quy định tại
khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này.
5. Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quy định về hội đ ng đại học bao g m
các nội dung sau đây:
a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đ ng đại học;
b) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch (nếu có)
và thư ký hội đ ng đại học;
c) Số lượng, cơ cấu thành viên; việc bổ sung, thay thế thành viên; hình thức quyết
định của hội đ ng đại học đối với từng loại hoạt động;
d) Thủ tục hội đ ng đại học quyết định nhân sự giám đốc đại học, việc quyết định
chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền của đại học trong quy trình bổ nhiệm
nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc đại học; số
lượng cán bộ cấp phó thuộc thẩm quyền quyết định của đại học; thời gian tối đa giữ
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chức vụ giám đốc đại học, phó giám đốc đại học và chức danh quản lý khác trong
đơn vị thuộc đại học;
đ) Ngân sách hoạt động, cơ quan thường trực, cơ quan kiểm soát, bộ máy giúp việc
của hội đ ng đại học, thủ tục, thành phần hội nghị đại biểu của đại học và quy định
khác theo yêu cầu tổ chức và hoạt động của hội đ ng đại học;
e) Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đ ng đại học và giám đốc đại
học; mối quan hệ giữa hội đ ng đại học và hội đ ng đơn vị thành viên, đơn vị
thuộc, trực thuộc tự chủ trong đại học (nếu có);
 Quy định về Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ( điều 20)
1. Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc đại học là người chịu trách nhiệm quản lý,
điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật,
quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.
Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do hội
đ ng trường, hội đ ng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đ ng
trường, hội đ ng đại học.
2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:
a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực
hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; độ tuổi
đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của
pháp luật;
b) Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định
trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định
như sau:
a) Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của cơ sở giáo dục đại học,
trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ
sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có quy định khác;
b) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính,
tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật,
quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quyết định của hội
đ ng trường, hội đ ng đại học;
c) Trình văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đ ng trường, hội đ ng đại học
sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ
sở giáo dục đại học; ban hành quy định khác của cơ sở giáo dục đại học theo quy
chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;
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d) Đề xuất hội đ ng trường, hội đ ng đại học xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi
nhiệm chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của hội đ ng trường, hội đ ng đại học;
thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý khác của cơ sở giáo
dục đại học, quyết định dự án đầu tư theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở
giáo dục đại học;
đ) Hằng năm, báo cáo trước hội đ ng trường, hội đ ng đại học về kết quả thực hiện
nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học và ban giám hiệu, tài chính, tài
sản của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện công khai, minh bạch thông tin; thực hiện
chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện
trách nhiệm giải trình trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
e) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; chịu trách
nhiệm trước pháp luật, trước hội đ ng trường, hội đ ng đại học và các bên liên
quan; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về việc thực hiện nhiệm
vụ và quyền hạn được giao.”
Bên cạnh đó việc thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học sẽ gồm 6
điều (33, 34, 35, 36, 37, 38) quy định về Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình
của cơ sở giáo dục đại học, Mở ngành đào tạo, Thời gian đào tạo, Tổ chức và quản
lý đào tạo.
- Điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được quy định
như sau:
a) Đã thành lập hội đ ng trường, hội đ ng đại học; đã được công nhận đạt
chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
hợp pháp;
b) Đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế
tài chính; quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác và có chính sách bảo
đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;
c) Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá
nhân trong cơ sở giáo dục đại học;
d) Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh
viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật.
- Cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều
này và khoản 2 Điều 32 của Luật này được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ đại
học; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học thì
được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành phù hợp; khi đạt chuẩn kiểm
định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ thì được tự chủ mở
ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành phù hợp, trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức
khỏe, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh; trường hợp mở ngành mới trình độ
7

thạc sĩ, tiến sĩ, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ mở ngành và thực hiện quy định
tại khoản 5 Điều này, quy định về kiểm định chất lượng của Luật này.
- Trước khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, chương trình đào tạo phải được đánh giá
chất lượng; ngay sau khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, chương trình đào tạo phải được
kiểm định theo quy định.
- Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích lũy cho
từng chương trình và trình độ đào tạo.
- Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, bao g m các loại
chương trình định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng, định hướng nghề
nghiệp; bảo đảm yêu cầu liên thông giữa các trình độ, ngành đào tạo; bảo đảm quy
định về chuẩn chương trình đào tạo.
- Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo theo tín
chỉ, niên chế hoặc kết hợp tín chỉ và niên chế.
 Về kiểm định chất lượng giáo dục (các điều 49, 50, 52) quy định về bảo đảm
chất lượng, giáo dục đại học, mục tiêu, nguyên tác và đối tượng kiểm định chất
lượng giáo dục đại học. Về trách nhiệm của CSGDĐH trong việc bảo đảm chất
lương GDĐH.
- Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong cơ
sở giáo dục đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của cơ sở
giáo dục đại học.
- Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm
định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục đại học.
- Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện kiểm định chương trình theo chu kỳ
kiểm định hoặc kết quả kiểm định chương trình không đạt yêu cầu phải cải tiến,
nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học đáp ứng chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo. Sau 02 năm, kể từ ngày giấy chứng nhận kiểm định chất
lượng đào tạo hết hạn hoặc từ ngày có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, nếu
không thực hiện kiểm định lại chương trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn không
đạt yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học phải dừng tuyển sinh đối với chương trình
đào tạo đó và có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người học.
- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có nhiệm vụ đánh giá, công nhận cơ
sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục đại học.
- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, độc lập về tổ
chức với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học, có trách nhiệm giải
trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm định và kết quả kiểm
định chất lượng giáo dục đại học.
- Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động, giải thể
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức
kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động ở Việt Nam
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 Về học phí và các khoản thu khác ( điều 65) quy định:
- Cơ sở giáo dục đại học tư thục được tự chủ quyết định mức thu học phí.
- Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học
phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa
học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử
của cơ sở giáo dục đại học; có trách nhiệm trích một phần ngu n thu học phí để hỗ
trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.”.
 Quy định về quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học (điều 66):
1. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán,
thuế, định giá tài sản và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
2. Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi
thường xuyên, hội đ ng trường, hội đ ng đại học quyết định việc sử dụng ngu n tài
chính như sau:
a) Quyết định sử dụng ngu n thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cấp
để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ;
b) Quyết định nội dung và mức chi từ ngu n thu học phí và thu sự nghiệp,
ngu n kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao g m cả chi tiền lương, chi hoạt động
chuyên môn, chi quản lý theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo
dục đại học.
3. Cơ sở giáo dục đại học được Nhà nước giao nhiệm vụ gắn với ngu n ngân
sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng ngu n ngân
sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính công, tài sản công.
4. Phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, khoa học
và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học tư thục phải dành ít nhất là 25% để đầu tư
phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, b i dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo
dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học và
thực hiện trách nhiệm xã hội. 5. Hằng năm, cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện
kiểm toán và công khai tài chính, việc sử dụng các ngu n tài chính phải theo quy
định của pháp luật.

Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ
họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018.
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