
 

TỜ TRÌNH 

Ban hành Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số 

 

Kính gửi:  Chính phủ 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn số 98/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2020 của Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với các bộ, 

ngành liên quan xây dựng và hoàn thành dự thảo Nghị định “Quy định chế độ 

cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số”. Bộ GDĐT kính trình 

Chính phủ xem xét, phê duyệt Nghị định “Quy định chế độ cử tuyển đối với 

học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số” (sau đây gọi tắt là Nghị định) với các nội 

dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi chính sách cán bộ đối với người dân 

tộc thiểu số (DTTS) là một nội dung trọng yếu trong chính sách dân tộc. Chính 

sách không chỉ có ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền tham chính, quyền bình 

đẳng của đồng bào các dân tộc mà còn tạo ra yếu tố nội lực thúc đẩy kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS, MN) phát triển. 

Để tạo nguồn cán bộ DTTS, ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ 

sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân; sau đó, Nghị định này được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015. Nghị định về công tác cử tuyển ra đời đã giải 

quyết được căn bản sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức đối với các DTTS và vùng DTTS, MN. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chính sách đào tạo cử tuyển đã và 

đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập giữa đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, dẫn 

đến sinh viên cử tuyển đào tạo ra nhiều nhưng không bố trí được việc làm; bất 

cập trong quy hoạch và cơ cấu cán bộ theo dân tộc và ngành nghề đào tạo, dẫn 

đến sinh viên cử tuyển dôi dư lớn nhưng cán bộ của các dân tộc có nguồn nhân 
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lực thấp (gồm 16 dân tộc có dân số dưới 10.000 người và một số dân tộc: 

Kháng, Gia Rai, Ba Na, Mông, Thái, Khmer, Raglai, Xtiêng, Khơ Mú, Co, Giẻ 

Triêng) vẫn thiếu; nhiều ngành nghề rất cần thiết nhân lực tại chỗ để đảm bảo 

đời sống dân sinh và phát triển cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, biên giới, hải đảo lại không có cán bộ; chất lượng đào tạo sinh viên 

cử tuyển thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của nguồn nhân lực trong giai đoạn 

hiện nay. 

Trước thực trạng trên, Luật Giáo dục đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ 

họp thứ 7 năm 2019 (có hiệu lực thi hành vào tháng ngày 01/7/2020) đã có 

một số nội dung thay đổi về công tác cử tuyển tại Điều 87. Để hướng dẫn triển 

khai thực chế độ cử tuyển, việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển và việc 

tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp được quy định 

tại Điều 87  Luật Giáo dục 2019 ngày 14 tháng 6 năm 2019, Bộ GDĐT nhận 

thấy cần thiết đề nghị Chính phủ xem xét ban hành Nghị định “Quy định chế 

độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số”. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA VIỆC XÂY DỰNG 

NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích 

Xây dựng Nghị định nhằm hướng dẫn triển khai thực chế độ cử tuyển: 

Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, tuyển chọn, tổ chức và kinh phí đào tạo cử 

tuyển; việc xét tuyển và bố trí việc làm; việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào 

tạo và tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển được quy định tại Điều 87  Luật Giáo 

dục 2019 ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Công tác cử tuyển đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xét chọn và 

hiệu quả, chất lượng trong đào tạo, bố trí việc làm. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 

Ngày 25 tháng 12 năm 2019 Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quyết định 

số 4928/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm 

pháp pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ GDĐT năm 2020 trong đó 

có việc soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở 

giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch và thành lập Ban soạn thảo xây dựng 

Nghị định, gồm: Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT; Phó trưởng ban, 

đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; các thành viên gồm đại diện: Vụ KGVX-VPCP 
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và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động-Thương binh và 

Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban Dân tộc; các đơn 

vị thuộc Bộ. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ GDĐT đã tiến hành 

tổng kết thực hiện chế độ cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ ban hành quy định chế độ cử tuyển vào các 

cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân; tổ chức khảo sát và xin ý kiến trực tiếp tại một số tỉnh đang thực 

hiện chế độ cử tuyển và các cơ sở đang đào tạo sinh viên cử tuyển; tổ chức hội 

thảo xin ý kiến góp ý trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh gồm 20 tỉnh (đã và đang 

có sinh viên cử tuyển) và 05 cở sở đào tạo sinh viên cử tuyển phía Nam và tại 

Hà Nội gồm 16 tỉnh (đã và đang có sinh viên cử tuyển) và 8 cơ sở đào tạo sinh 

viên cử tuyển phía Bắc. Đồng thời tiến hành lấy ý kiến tham gia của các bộ, 

ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương đã và đang thực hiện nhiệm vụ cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số. Tiến 

hành đăng dự thảo Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của 

Bộ GDĐT để lấy ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Bộ GDĐT đã hoàn 

thiện dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định “Quy định chế 

độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số”. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

ĐỊNH  

1. Bố cục Nghị định 

- Tên Nghị định: “Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số”. 

- Nghị định gồm 5 chương, 21 Điều như sau: Chương I: Những quy định 

chung; Chương II: Đối tượng, tiêu chuẩn, tuyển chọn, tổ chức và kinh phí đào 

tạo; Chương III: Xét tuyển và bố trí việc làm; Chương IV: Tổ chức thực hiện; 

Chương V: Điều khoản thi hành. 

(Có dự thảo Nghị định gửi kèm) 

2. Nội dung cơ bản của Nghị định 

2.1. Những quy định chung 

2.1.1. Chế độ cử tuyển 

1. Cử tuyển là việc tuyển sinh qua hoặc không qua thi hoặc xét tuyển vào 

đại học, cao đẳng và trung cấp để đào tạo cán bộ, công chức theo yêu cầu 

nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; đào tạo viên chức theo nhu cầu 

công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương 
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của đơn vị sự nghiệp công lập cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, 

viên chức là người dân tộc thiểu số. 

2. Chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định này bao gồm: tuyển sinh, tổ 

chức, kinh phí đào tạo cử tuyển; xét tuyển và bố trí việc làm; bồi hoàn học 

bổng, chi phí đào tạo đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau 

khi tốt nghiệp không chấp hành cam kết. 

2.1.2. Nguyên tắc cử tuyển 

Việc thực hiện chế độ cử tuyển phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 

1. Đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định. 

2. Khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. 

3. Cơ quan cử người đi học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm tiếp nhận 

hồ sơ để xét tuyển và bố trí việc làm cho người được cử đi học sau khi tốt 

nghiệp. 

2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của người học theo chế độ cử tuyển 

1. Người học theo chế độ cử tuyển có những quyền sau đây: 

a) Được thông tin đầy đủ về chế độ cử tuyển; 

b) Được cấp học bổng, miễn học phí và hưởng các chế độ ưu tiên khác 

theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian đào tạo; 

c) Được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. 

2. Người học theo chế độ cử tuyển có những nghĩa vụ sau đây: 

a) Cam kết trước khi được cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan 

cử đi học về việc bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp; 

b) Chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của các cơ 

sở giáo dục; hoàn thành chương trình đào tạo theo ngành học do cơ quan cử đi 

học phân công; 

c) Phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo nếu không chấp hành việc bố 

trí việc làm theo cam kết. 

2.1.3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có dân số dưới 10.000 người. 

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có rất ít cán bộ, 

công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số là các xã có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; có tỷ lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là 

người dân tộc thiểu số chưa đạt theo quy định: 
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a) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10% đến dưới 30% tổng dân số 

của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu 

là 15% tổng số cán bộ, công chức cấp xã; 

b) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 30% đến dưới 50% tổng dân số 

của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu 

là 30% tổng số cán bộ, công chức cấp xã; 

c) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 50% đến dưới 70% tổng dân số 

của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu 

là 40% tổng số cán bộ, công chức cấp xã; 

d) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân số của xã: tỷ lệ 

cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 50% tổng 

số cán bộ, công chức cấp xã. 

2.2. Đối tượng, tiêu chuẩn, tuyển chọn, tổ chức và kinh phí đào tạo 

2.2.1. Đối tượng và chỉ tiêu cử tuyển 

1. Đối tượng cử tuyển 

a) Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số rất ít người;  

b) Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức là người dân tộc thiểu số có đủ các điều kiện sau: 

- Có hộ khẩu thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh 

tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có cha mẹ đẻ hoặc cha 

mẹ nuôi, người nuôi dưỡng sống tại vùng này); 

- Có thời gian học đủ 3 năm học và thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 

trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo hộ khẩu thường trú được cử tuyển vào đại 

học, cao đẳng, trung cấp; 

- Có thời gian học đủ 4 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường 

thuộc địa bàn tuyển sinh theo hộ khẩu thường trú được cử tuyển vào trung cấp; 

2. Chỉ tiêu cử tuyển 

a) Chỉ tiêu cử tuyển được xác định theo từng năm, trong kế hoạch tuyển 

sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp của Nhà nước và được cơ quan có thẩm 

quyền giao theo từng ngành nghề, trình độ đào tạo; 

b) Chỉ tiêu cử tuyển đối với đối tượng quy định tại mục b khoản 1 Điều 

này phải được giao riêng trong tổng chỉ tiêu cử tuyển giao hàng năm cho các 

địa phương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. 
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2.2.2. Tiêu chuẩn được hưởng chế độ cử tuyển 

Người được hưởng chế độ cử tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

1. Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với người được cử tuyển vào đại 

học, cao đẳng; tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông đối với đối 

tượng được cử tuyển vào trung cấp (ưu tiên học sinh học tại trường phổ thông 

dân tộc nội trú); xếp loại hạnh kiểm năm cuối cấp (hoặc xếp loại rèn luyện 

năm cuối khóa) đạt loại khá trở lên; xếp loại học tập năm cuối cấp (hoặc cuối 

khóa) đạt loại khá trở lên với đối tượng được cử tuyển vào đại học, loại trung 

bình trở lên với đối tượng được cử tuyển vào cao đẳng, trung cấp. Ưu tiên 

người có kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào theo theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; trúng tuyển cao đẳng, trung cấp theo quy định quy chế tuyển sinh và xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

2. Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển. 

3. Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy 

định hiện hành. 

4. Không thuộc biên chế Nhà nước. 

2.2.3. Tổ chức cử tuyển (ngoài cử tuyển vào các cơ sở giáo dục thuộc 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) 

1. Quy trình tổ chức cử tuyển: 

a) Hàng năm khi lập kế hoạch cử tuyển, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt 

nghiệp trong 05 năm liên tiếp liền kề năm kế hoạch. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm 

vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế đối với vị trí việc làm là công chức; căn 

cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập đối với vị trí việc làm là viên 

chức; căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đề xuất chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo trình độ đại học, cao đẳng sư 

phạm, trung cấp sư phạm với Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ tiêu cử tuyển theo 

ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Bộ Nội vụ. 

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo 

thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
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chính, Ủy ban Dân tộc xét và giao chỉ tiêu cử tuyển cho Ủy ban nhân dân các 

tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này. 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tuyển chọn, đặt hàng dịch vụ giáo 

dục, đào tạo theo chế độ cử tuyển với các cơ sở đào tạo; quyết định cử người 

đi học theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định và chỉ tiêu được giao; báo cáo 

kết quả cử tuyển trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm với 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình độ cao đẳng, trung cấp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc. 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng cử tuyển để 

thực hiện công tác cử tuyển. Thành phần Hội đồng cử tuyển gồm có: Chủ tịch 

Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ 

tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch 

Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban Dân tộc tỉnh; các thành viên 

khác gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Mặt trận Tổ quốc và Công an tỉnh. 

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, theo thẩm quyền, quy định thủ tục, hồ sơ đăng ký học theo chế 

độ cử tuyển. 

2.2.4. Tổ chức đào tạo 

1. Đào tạo dự bị đại học, cao đẳng 

a) Người được cử tuyển để đào tạo trình độ đại học, cao đẳng là học sinh 

phổ thông phải học một năm dự bị tại trường dự bị đại học hoặc tại khoa dự bị 

đại học của các trường được phép đào tạo dự bị đại học. Việc tổ chức đào tạo 

và xét tuyển vào học chính thức tại các cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Sau khi kết thúc một năm học dự bị, nếu người học không đủ điều kiện 

tuyển vào học chính thức tại các cơ sở giáo dục thì được học lưu ban không 

quá một năm. Trong năm học lưu ban, người học được hưởng các quyền và 

thực hiện nghĩa vụ như năm học thứ nhất. 

c) Người được cử tuyển có kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 

đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng theo quy chế tuyển 

sinh tại năm xét đi học cử tuyển không phải học dự bị đại học, cao đẳng mà 

được chuyển ngay vào đào tạo chính thức. 

2. Đào tạo chính thức 

a) Khi học chính thức tại các cơ sở giáo dục, người học theo chế độ cử 

tuyển được đào tạo trong hệ thống giáo dục chính quy và bố trí học chung với 

các người học khác của cơ sở giáo dục theo ngành đào tạo; 
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b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục quy định cụ 

thể thời gian tối đa sinh viên cử tuyển phải tốt nghiệp đại học, cao đẳng;  

c) Việc tổ chức đào tạo, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng được 

thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

2.2.5. Kinh phí đào tạo cử tuyển 

1. Kinh phí để đào tạo người học theo chế độ cử tuyển được bố trí trong 

dự toán ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo hàng năm theo các quy 

định hiện hành. 

Học bổng chính sách đối với người học theo chế độ cử tuyển do ngân 

sách địa phương bảo đảm và cấp trực tiếp cho người học theo chế độ học bổng 

chính sách của Nhà nước. 

2. Kinh phí đào tạo người học theo chế độ cử tuyển do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chi trả trực tiếp cho các cơ sở giáo dục 

theo quy định về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. 

2.2.6. Cử tuyển vào các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an 

1. Bộ Quốc phòng căn cứ quy định tại Nghị định này hướng dẫn việc tổ 

chức cử tuyển, tổ chức đào tạo và cấp kinh phí đào tạo cử tuyển đối với các đối 

tượng, chỉ tiêu quy định tại Điều 6, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Nghị định 

này vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp do Bộ Quốc 

phòng quản lý để đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật cho Bộ Quốc phòng. 

2. Bộ Công an căn cứ quy định tại Nghị định này hướng dẫn việc tổ chức 

cử tuyển, tổ chức đào tạo và cấp kinh phí đào tạo cử tuyển đối với các đối 

tượng, chỉ tiêu quy định tại Điều 6, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Nghị 

định này vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp do Bộ 

Công an quản lý để đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật cho Bộ Công an. 

2.3. Xét tuyển và bố trí việc làm 

2.3.1. Xét tuyển và bố trí việc làm cho người được cử đi học theo chế 

độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp 

1. Hàng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng 

tốt nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển 

hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí 
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việc làm. Thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển đối với người được 

cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. 

3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ xét tuyển và bố trí việc 

làm theo quy định tại khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được 

công nhận tốt nghiệp.  

2.3.2. Trường hợp phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo 

Người học theo chế độ cử tuyển thuộc một trong các trường hợp sau đây 

thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo: 

1. Người không chấp hành việc xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp theo cam kết. 

2. Người có thời gian làm việc sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định ít hơn hai lần thời gian được hưởng học bổng 

và chi phí đào tạo. 

2.3.3. Mức bồi hoàn và cách thức bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức bồi hoàn và cách thức bồi 

hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với người học theo chế độ cử tuyển quy 

định tại Điều 13 của Nghị định. 

2.3.4. Tiếp nhận, phân công công tác đối với người học theo chế độ cử 

tuyển tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng căn cứ vào quy định tại Nghị định này, 

quy định cụ thể việc tiếp nhận, phân công công tác đối với người học theo chế 

độ cử tuyển tại các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp do 

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý. 

2.4. Tổ chức thực hiện 

2.4.1. Trách nhiệm của các Bộ 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đào tạo và 

thực hiện các chế độ chính sách đối với người học cử tuyển trình độ đại học, 

cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo công 

tác đào tạo và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học cử tuyển trình 

độ cao đẳng, trung cấp. 

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo thẩm quyền chỉ đạo thống nhất việc 

tuyển chọn, đào tạo, tiếp nhận, phân công công tác và thực hiện các chế độ, 

chính sách đối với người học theo chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục 

thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 
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4. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn và bố trí ngân sách thực hiện chế độ cử 

tuyển theo quy định tại Nghị định này. 

5. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sử dụng biên chế, quy hoạch đào tạo cán bộ 

của các địa phương, xét tuyển và bố trí việc làm đối với người học theo chế độ 

cử tuyển. 

6. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng 

dẫn các địa phương xác định phạm vi, mức độ của các dân tộc thiểu số chưa có 

hoặc có rất ít cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và việc phân vùng 

khu vực theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp chỉ tiêu cử tuyển do các Bộ, 

ngành, địa phương đề xuất để đưa vào kế hoạch hàng năm và 5 năm, trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

2.4.2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Thông báo công khai kế hoạch cử tuyển trước 12 tháng tính đến thời 

gian nhận hồ sơ đăng ký cử tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng của 

tỉnh. Đảm bảo việc tuyển sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình độ đào tạo 

khách quan, công bằng, minh bạch và chất lượng; chịu trách nhiệm về việc đề 

xuất chỉ tiêu, tuyển chọn, cử và quản lý người đi học; chỉ đạo tổ chức xét tuyển 

và bố trí việc làm đối với người học cử tuyển sau tốt nghiệp theo quy định. 

2. Hợp đồng đào tạo với các cơ sở giáo dục để thực hiện chế độ cử tuyển 

theo quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và bố trí ngân sách 

thực hiện. Yêu cầu người học theo chế độ cử tuyển ký các cam kết theo quy 

định của Nghị định này.  

3. Hàng năm, tổ chức giao ban giữa Ủy ban nhân dân dân tỉnh với cơ sở 

đào tạo và phụ huynh hoặc học sinh, sinh viên cử tuyển. Báo cáo kết quả thực 

hiện chế độ cử tuyển của địa phương với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc. 

4. Có chính sách tạo nguồn tuyển sinh đối với các đối tượng cử tuyển quy 

định tại khoản 1 Điều 6 trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các dân 

tộc này vào học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú. 

2.4.3. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục 

1. Tiếp nhận, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo người học theo chế 

độ cử tuyển và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người học theo 

quy định;  

2. Định kỳ hàng năm thông báo cho cơ quan cử người đi học về kết quả 

học tập và rèn luyện của người học theo chế độ cử tuyển, thời gian tốt nghiệp 

đối với người học năm cuối khoá. 
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3. Bàn giao cho cơ quan cử người đi học hồ sơ của người học theo chế độ 

cử tuyển sau khi tốt nghiệp hoặc trong trường hợp thôi học. 

4. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả đào tạo cử tuyển với Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2.4.4. Thanh tra, kiểm tra 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, các cơ sở giáo dục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ cử tuyển 

theo thẩm quyền. 

2.5. Điều khoản thi hành 

Nghị định này thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục 

trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

… 

VI. TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH 

…. 

VII. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

…. 

Trên đây là nội dung Tờ trình Nghị định “Quy định chế độ cử tuyển đối 

với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số”. Bộ GDĐT kính trình Chính phủ xem 

xét, quyết định./. 

Xin gửi kèm theo Tờ trình các văn bản sau: 

 1. Dự thảo Nghị định; 

2. Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa phương; 

3. Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Các Bộ: TC, KHĐT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, GDDT. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ 
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