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DỰ THẢO 

 

TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ 

Về dự thảo Nghị định của Chính phủ  

quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,  

tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân  

 

 Triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019, Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2021 và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định số 125/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.  

 Để xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các 

bộ, ngành, đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị 

định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham 

gia Ban soạn thảo có đại diện: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Ban soạn thảo có Tổ biên tập gồm chuyên viên của các Vụ, Cục thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

 Dự thảo Nghị định đã được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

có công văn số ……./BGDĐT-TCCB ngày ………. gửi các Ban của Trung 

ương Đảng; cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị - xã hội; các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và một số trường làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức để lấy ý kiến đối với nội dung dự thảo Nghị định. Đến nay, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến tham gia của ...Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, ….ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang bộ, tổ 

chức. Theo báo cáo của các Ủy ban nhân dân tỉnh, các ý kiến góp ý gửi về Bộ đã 

được tổng hợp từ góp ý của các đơn vị trực thuộc có liên quan, trong đó có ý 

kiến của các Trường chính trị cấp tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp 

huyện. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cũng đã tổ chức khảo sát, hội thảo lấy ý kiến các cơ sở đào tạo trực 

thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan, tổ chức 

hữu quan, các chuyên gia và các nhà khoa học về nội dung dự thảo Nghị định. 

Bộ Tư pháp đã có công văn số ...... ngày /   /....gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

thẩm định dự thảo Nghị định. 
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 Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có 

liên quan và tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và trình Chính phủ như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

 Căn cứ theo Điều 45 Luật Giáo dục năm 1998, Điều 49 Luật Giáo dục 

năm 2005, Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục năm 2009, tại khoản 2 Điều 49 Luật Giáo dục năm 2005 quy định: “Chính 

phủ quy định cụ thể về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân”. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục năm 2009 tiếp tục quy định nội dung này tại khoản 15 

Điều 1 và điều chỉnh là khoản 3 Điều 49, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

125/2011/NĐ-CP quy định về trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là trường đào tạo, 

bồi dưỡng). Việc ban hành Nghị định số 125/2011/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý 

quan trọng để các trường đào tạo, bồi dưỡng hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền 

lợi cho các nhà giáo và người học tại các trường đào tạo, bồi dưỡng. 

 Tuy nhiên, thực trạng về hệ thống văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ 

và cơ chế hoạt động của các trường đào tạo, bồi dưỡng chưa thống nhất, còn 

chồng chéo và đã lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. 

Hệ thống tổ chức của các trường đào tạo, bồi dưỡng còn cồng kềnh, manh mún, 

phân tán, chồng chéo, thiếu tính quy hoạch trong xây dựng hệ thống; chức năng, 

nhiệm vụ và cơ chế hoạt động còn nhiều bất cập; chồng chéo thực hiện nhiệm vụ 

giữa các trường đào tạo, bồi dưỡng ở Trung ương và địa phương; trong cùng một 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiều đầu mối cùng thực hiện 

một chức năng. Cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các trường chưa phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng; quản trị nội bộ còn yếu kém. Tổ chức bộ 

máy bên trong của các trường đào tạo, bồi dưỡng chưa phù hợp, thiếu sự đồng bộ. 

Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức chưa hợp lý; chất lượng chưa cao. Quan 

điểm, định hướng xây dựng đội ngũ nhà giáo chưa hợp lý so với chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Một số nhà giáo còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nặng tính 

hàn lâm, lý thuyết. Chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ 

giảng viên thỉnh giảng. Ý thức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia 

công tác bồi dưỡng chưa cao. 

 Bên cạnh đó, việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng được phân công, 

phân cấp của các trường đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế. Một số trường đào tạo, 

bồi dưỡng của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và trường chính trị tỉnh 

vẫn chưa đủ năng lực tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Các trung tâm bồi dưỡng 

chính trị cấp huyện chủ yếu thực hiện các khóa bồi dưỡng cho đối tượng phát 

triển đảng, phổ biến tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương chính sách của 

Đảng, Nhà nước, chưa đủ năng lực thực hiện các khóa bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ. Việc biên soạn tài liệu theo nhiệm vụ được phân công còn thiếu sự chủ 

động, có tâm lý chờ đợi, sử dụng các bộ tài liệu mẫu sẵn có do các cơ quan Trung 
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ương biên soạn, ban hành. Năng lực biên soạn chương trình, tài liệu của các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu, quy trình thực hiện chưa bài bản, 

chuyên nghiệp. Năng lực tổ chức bồi dưỡng của các cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. 

Các khóa bồi dưỡng vẫn được thực hiện theo tư duy lớp học càng đông càng tốt 

dẫn đến việc bồi dưỡng kỹ năng còn nhiều hạn chế. Cơ chế hoạt động còn bất cập, 

khó khăn, chưa tạo điều kiện chủ động cho các trường đào tạo, bồi dưỡng. Việc 

thực hiện cơ chế tự chủ còn hình thức; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chưa hợp 

lý. Đa số các cơ sở chưa nhận thức đúng và đầy đủ trong việc thực hiện cơ chế tự 

chủ, đa số vẫn trông chờ vào sự bao cấp của nhà nước.  

 Ngoài ra, thực tế hiện nay có một số trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang 

như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, 

Học viện Dân tộc, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Khoa 

học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị 

- Bộ Quốc phòng… không phải là cơ sở giáo dục đại học nhưng được cho phép 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.  

 Với những bất cập như trên, đến nay, sau gần 10 năm thực hiện thì một số 

nội dung quy định tại Nghị định số 125/2011/NĐ-CP không còn phù hợp, cần 

phải thay thế cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành1. 

 Để khắc phục những hạn chế, bất cập và để thực hiện những yêu cầu mới 

đặt ra, việc xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP là 

cần thiết. 

 

 
1 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019. 

Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 

2009 đã được thay thế bằng Luật Giáo dục năm 2019. 

Nhiều quy định mới của Đảng và của pháp luật từ sau năm 2011 liên quan đến lĩnh 

vực giáo dục, đến đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;  Nghị định số 

99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 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; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 

ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số  19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 

2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống 

tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập; Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, 

tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong 

hệ thống chính trị đến năm 2030. 
 

 



4 

 

 II. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

 1. Về căn cứ ban hành Nghị định 

 Căn cứ theo Điều 48, chương III Luật Giáo dục năm 2019 quy định:  

 “1. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã 

hội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trường của lực 

lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, 

quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 

cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ và kiến thức quốc phòng, an ninh. 

 Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, lực lượng vũ trang nhân dân là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 

dân, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, 

Luật Giáo dục đại học và điều lệ nhà trường ở mỗi cấp học, trình độ đào tạo khi 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép hoạt động giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục thì được 

cấp văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 

 2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”. 

 2. Về các quy định của dự thảo Nghị định 

 Dự thảo Nghị định có 9 điều (giảm 4 điều so với Nghị định số 

125/2011/NĐ-CP, được xây dựng trên cơ sở kế thừa hợp lý các quy định của 

Nghị định số 125/2011/NĐ-CP, đồng thời có sửa đổi, bổ sung, thay thế một số 

nội dung để phù hợp với những quy định mới của Đảng và pháp luật về trường 

của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức - chính trị xã hội, lực lượng vũ 

trang nhân dân, cụ thể như sau: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Nghị định này quy định về vị trí pháp lý, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

nhà giáo, người học đối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là trường 

đào tạo, bồi dưỡng).   

 2. Nghị định này áp dụng đối với trường đào tạo, bồi dưỡng không phải là 

cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: 

 a) Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

 b) Trường của lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ đào tạo, bồi 

dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, 

công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân viên công an nhân dân; bồi 

dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ và kiến thức quốc 

phòng, an ninh; 

 c) Tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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 3. Trường đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp áp dụng theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, 

Luật Giáo dục nghề nghiệp.  

 Điều 2. Vị trí pháp lý của trường đào tạo, bồi dưỡng 

 Trường đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 

dân được tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị 

định này, cụ thể như sau: 

 1. Trường của cơ quan nhà nước hoạt động theo quy định của pháp luật 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định của Nghị định này, trực 

thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. 

 2. Trường của tổ chức chính trị hoạt động theo quy định của pháp luật đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định của Nghị định này, trực thuộc 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Huyện ủy, Quận ủy, Thành ủy, 

Thị ủy và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

 3. Trường của tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo quy định của pháp 

luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định của Nghị định này, trực 

thuộc cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. 

 4. Trường của lực lượng vũ trang nhân dân hoạt động theo quy định của 

lực lượng vũ trang nhân dân và theo quy định của Nghị định này, trực thuộc các 

cấp quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nằm trong tổ chức, biên chế của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam. 

 Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đào tạo, bồi dưỡng 

 1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 a) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình do cơ quan có 

thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý và hướng dẫn thực hiện; 

 b) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chương trình  

do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và hướng dẫn thực hiện; 

 c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch 

công chức theo chương trình do Bộ Nội vụ quản lý và hướng dẫn thực hiện; 

 d) Tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; chương 

trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành của viên chức theo thẩm quyền quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

 đ) Tổ chức biên soạn tài liệu các chương trình bồi dưỡng theo quy định; 
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 e) Cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật và được cấp có 

thẩm quyền giao. 

 2. Về đào tạo các trình độ của giáo dục đại học  

 Các trường đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, có chức năng đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học do cơ quan có thẩm quyền giao trước khi 

Nghị định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên 

quan tới hoạt động đào tạo và bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật 

đối với các cơ sở giáo dục đại học, trong đó: 

 a) Cơ quan quản lý trực tiếp quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền 

quyết định của hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục đại học; 

 b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc mở ngành đào tạo 

theo đề nghị của trường đào tạo, bồi dưỡng và ý kiến chấp thuận của cơ quan 

quản lý trực tiếp; 

 c) Đối tượng đào tạo là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang; phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường đào tạo, bồi dưỡng. 

 3. Về đào tạo các trình độ của giáo dục nghề nghiệp 

 Các trường đào tạo, bồi dưỡng có chức năng đào tạo các trình độ của giáo 

dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền giao, được thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn liên quan tới hoạt động đào tạo và bảo đảm chất lượng thực hiện theo 

quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: 

 a) Cơ quan quản lý trực tiếp quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền 

quyết định của hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

 b) Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc mở 

ngành nghề đào tạo theo đề nghị của trường đào tạo, bồi dưỡng và ý kiến chấp 

thuận của cơ quan quản lý trực tiếp; 

 c) Đối tượng đào tạo là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang; phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường đào tạo, bồi dưỡng. 

 4. Về nghiên cứu khoa học và công nghệ 

 a) Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển 

lý luận làm cơ sở khoa học phục vụ công tác hoạch định đường lối của Đảng, 

chính sách của Nhà nước;  

 b) Tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh của địa phương và đất nước; 

 c) Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật. 

 5. Về các nhiệm vụ khác 

 a) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tài chính, tài sản của 

trường đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật; 
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 b) Thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch 

thông tin tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng, chịu sự giám sát của xã hội, 

kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

 c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao, theo quy 

định của Đảng và pháp luật có liên quan. 

 Điều 4. Cơ cấu tổ chức của trường đào tạo, bồi dưỡng 

 1. Cơ cấu tổ chức của trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước,  

tổ chức chính trị - xã hội phải phù hợp với cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp 

công lập, theo quy định của pháp luật có liên quan, trong đó bao gồm: Hiệu 

trưởng, Phó hiệu trưởng (hoặc giám đốc, phó giám đốc); Hội đồng khoa học và 

đào tạo; Khoa, bộ môn, phòng chức năng; đơn vị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa học. 

 2. Cơ cấu tổ chức của trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc tổ chức chính trị 

thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật có liên quan. 

 3. Cơ cấu tổ chức của trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân thực hiện theo quy định của lực lượng vũ trang nhân dân. 

 4. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các trường đào tạo, bồi dưỡng phải 

bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của 

Đảng, quy định của lực lượng vũ trang nhân dân và quy định của Chính phủ về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 5. Nhà giáo của trường đào tạo, bồi dưỡng 

 1. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của nhà giáo 

 a) Nhà giáo của trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc đội ngũ nhà giáo trong 

hệ thống giáo dục quốc dân; 

 b) Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của nhà giáo của trường 

đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục. 

 2. Chức danh nghề nghiệp, chế độ, chính sách đối với nhà giáo 

 a) Nhà giáo đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường 

đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ giáo dục đại học được áp 

dụng mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chế độ, chính sách của giảng 

viên trong các cơ sở giáo dục đại học; 

 b) Nhà giáo đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường 

đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng được áp dụng 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chế độ, chính sách của giảng viên 

trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

 c) Đối với nhà giáo trong các trường đào tạo, bồi dưỡng không thuộc mục 

a, mục b khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định của 

pháp luật căn cứ các quy định hiện hành về chức danh nghề nghiệp, chế độ, 

chính sách của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, 

nghề nghiệp để hướng dẫn việc áp dụng cụ thể về mã số, tiêu chuẩn chức danh 
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nghề nghiệp, chế độ, chính sách; 

  d) Nhà giáo của trường đào tạo, bồi dưỡng đang tham gia giảng dạy tại 

cơ sở giáo dục đại học đủ tiêu chuẩn của chức danh giáo sư, phó giáo sư được 

xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo 

quy định của pháp luật; 

 đ) Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của trường đào tạo, bồi dưỡng đủ 

tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật được Nhà nước phong tặng danh hiệu 

Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. 

 Điều 6. Người học của trường đào tạo, bồi dưỡng  

 1. Người học đang tham gia học tập và nghiên cứu khoa học theo chương 

trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại các trường đào tạo, bồi dưỡng 

thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định đối với người học của Luật Giáo dục 

đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;  

 2. Người học là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng 

vũ trang được cơ quan, tổ chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường đào tạo, 

bồi dưỡng thực hiện theo quy định về quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng. 

 Điều 7, Điều 8 và Điều 9 về tổ chức thực hiện, hiệu lực và trách nhiệm thi 

hành: Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương và 

thời gian Nghị định có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP). 

III. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 

….. 

IV. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ 

….. 

Trên đây là nội dung Tờ trình về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

125/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
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- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCCB. 
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