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Quy định tổ chức và hoạt động  
của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng  

_______________________________________

 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 ngày 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 
31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 
 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng như sau:  
                                                                                      

Chương I  -  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
1. Thông tư này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường 

đại học, cao đẳng (sau đây gọi là Hội đồng Hiệu trưởng) bao gồm: nhiệm vụ, quyền hạn, 
thành viên, nguyên tắc và phương thức hoạt động, cơ cấu tổ chức.  

2. Hội đồng Hiệu trưởng là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của 
các Giám đốc đại học, học viện, các Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung 
là Hiệu trưởng). Việc trưởng khoa của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng 
tham gia vào Hội đồng Hiệu trưởng do Hội đồng Hiệu trưởng xem xét, quyết định. 

Hội đồng Hiệu trưởng có thể được thành lập theo khu vực địa lý hoặc theo khối ngành. 
 Điều 2. Chức năng của Hội đồng Hiệu trưởng  
Hội đồng Hiệu trưởng có chức năng:  
1. Phối hợp, hỗ trợ các trường thành viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ và hợp tác quốc tế.  
2. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề của giáo dục đại học 

nói chung, các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học thuộc khối ngành hoặc thuộc khu vực 
địa lý nói riêng.   

 

                                                               Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  CỦA HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG  

 

Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng Hiệu trưởng  
Nhiệm vụ của Hội đồng Hiệu trưởng do các thành viên của Hội đồng Hiệu trưởng bàn 

bạc, thống nhất và được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu 
trưởng.  
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 Điều 4. Quyền của Hội đồng Hiệu trưởng  
1. Chủ động thực hiện việc tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các trường thành viên vì 

lợi ích chung của các trường đại học, cao đẳng trong khối ngành, trong khu vực địa lý hoặc 
theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2. Phổ biến, cung cấp thông tin cần thiết cho các trường thành viên của Hội đồng Hiệu 
trưởng theo quy định của pháp luật. 

3. Tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển giáo 
dục đại học; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục đại 
học để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét. 

 

Chương III  - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG  
 

Điều 5. Thành viên Hội đồng Hiệu trưởng  
1. Thành viên Hội đồng Hiệu trưởng là Hiệu trưởng đương nhiệm của cơ sở giáo dục 

đại học.  
Việc mời các trưởng khoa được tham gia Hội đồng Hiệu trưởng hoặc dự một số cuộc 

họp của Hội đồng Hiệu trưởng do Hội đồng Hiệu trưởng quyết định. 
2. Khi nhiệm kỳ của Hiệu trưởng kết thúc trước nhiệm kỳ của Hội đồng Hiệu trưởng 

thì Hiệu trưởng mới là thành viên Hội đồng Hiệu trưởng. 
3. Hiệu trưởng có thể tham gia vào một hoặc một số Hội đồng Hiệu trưởng khác nhau. 
4. Hiệu trưởng, khi vì lý do bất khả kháng không thể tham dự cuộc họp của Hội đồng 

Hiệu trưởng, thì ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng dự họp. Người được ủy quyền tham dự cuộc 
họp Hội đồng Hiệu trưởng có quyền biểu quyết. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Hiệu trưởng  
1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Hiệu trưởng được quy định trong Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng.  
2. Thành viên Hội đồng Hiệu trưởng không được lợi dụng danh nghĩa của Hội đồng 

Hiệu trưởng để tiến hành các hoạt động trái với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
hiệu trưởng và quy định của pháp luật.  

  

Chương IV  - NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG,  
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG  

  

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng  
1. Hội đồng Hiệu trưởng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, 

hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. 
2. Hội đồng Hiệu trưởng họp Hội nghị toàn thể mỗi năm ít nhất một lần. 
3. Hội nghị toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng được tổ chức trên cơ sở thống nhất của các 

thành viên Hội đồng hiệu trưởng và do Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng triệu tập. 
4. Hội đồng Hiệu trưởng ra Nghị quyết về các nội dung: 
a. Xây dựng, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng; bầu ra 

Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng và các chức danh khác (nếu cần) của Hội đồng Hiệu trưởng, 
quy định thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng Hiệu trưởng và của Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng; 
mục tiêu, phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của nhiệm kỳ và từng năm; theo dõi, đánh giá, 
tổng kết hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng theo định kỳ và các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục 
đại học mà Hội đồng Hiệu trưởng quan tâm; 

b. Thống nhất hành động của các thành viên Hội đồng Hiệu trưởng trong việc chia sẻ 
nguồn lực, hỗ trợ các trường thành viên hoặc tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề 
thuộc lĩnh vực giáo dục đại học mà Hội đồng Hiệu trưởng quan tâm;  

c. Đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề giáo dục đại 
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học nói chung, các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học thuộc khối ngành hoặc thuộc khu 
vực địa lý. 

5. Hội đồng Hiệu trưởng ra nghị quyết khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng 
Hiệu trưởng tham dự Hội nghị toàn thể. Nghị quyết của Hội đồng Hiệu trưởng được thông 
qua bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai và có giá trị khi có hơn 1/2 số 
thành viên của Hội đồng Hiệu trưởng tán thành.  

6. Những Hiệu trưởng không tán thành với nội dung nghị quyết của Hội đồng Hiệu 
trưởng thì không phải thực hiện nội dung nghị quyết đó.   

7. Hội đồng Hiệu trưởng không ra Nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền của 
Hiệu trưởng và công việc nội bộ của từng trường.  

Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Hiệu trưởng  
1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Hiệu trưởng gồm: Chủ tịch Hội đồng và các bộ phận 

giúp việc. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Hiệu trưởng được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Hội đồng Hiệu trưởng. 

2. Hội đồng Hiệu trưởng sử dụng con dấu của trường đang có Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội 
đồng Hiệu trưởng. 

3. Ban vận động thành lập Hội đồng Hiệu trưởng là bước đầu tiên để thành lập Hội đồng Hiệu 
trưởng. Ban vận động thành lập Hội đồng Hiệu trưởng có nhiệm vụ vận động các Hiệu trưởng tham 
gia Hội đồng Hiệu trưởng, căn cứ Thông tư này xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng Hiệu trưởng, chuẩn bị và tổ chức Hội nghị toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng để bầu Chủ tịch 
Hội đồng Hiệu trưởng và các chức danh khác (nếu cần), thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng Hiệu trưởng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng trong nhiệm kỳ, trong năm 
hoạt động đầu tiên và báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 9.  Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng  
1. Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng là thành viên của Hội đồng Hiệu trưởng do Hội nghị 

toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng bầu khi Hội nghị có hơn 2/3 thành viên Hội đồng Hiệu trưởng 
tham dự Hội nghị, có hơn 1/2 tổng số thành viên toàn Hội đồng Hiệu trưởng tán thành và theo 
nguyên tắc đa số phiếu. Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

2. Việc tổ chức bầu lại Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng được thực hiện trong các trường 
hợp sau: 

a) Có ít nhất 1/3 số thành viên của Hội đồng Hiệu trưởng đề nghị bằng văn bản. 
b) Chủ tịch vi phạm pháp luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự  hoặc có lý do để không thể 

thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng. 
c) Việc bầu và bầu lại Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng do Hội đồng Hiệu trưởng tổ chức 

thực hiện và báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Điều 10. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng 
 Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng do Hội đồng Hiệu trưởng thống nhất và 

được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng.   
Điều 11. Điều kiện hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng 
1. Địa điểm làm việc của Hội đồng Hiệu trưởng do Hội đồng Hiệu trưởng bàn bạc, quyết định. 
2. Hội đồng Hiệu trưởng hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

Hiệu trưởng do Hội đồng Hiệu trưởng thông qua. 
3. Tài chính 
a) Nguồn thu của Hội đồng Hiệu trưởng gồm: 
- Đóng góp hàng năm của các thành viên trên cơ sở thống nhất của Hội nghị toàn thể 

Hội đồng hiệu trưởng. 
- Kinh phí từ các hợp đồng nghiên cứu tư vấn với các cơ quan, tổ chức trong, ngoài 

nước theo quy định của pháp luật. 
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- Kinh phí từ các hợp đồng thực hiện một số dịch vụ công do cơ quan nhà nước giao 
hoặc các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. 
b) Quy chế thu, chi tài chính 
Quy chế thu, chi tài chính do Hội nghị toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng  quyết nghị và 

được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng. 
Hoạt động tài chính của Hội đồng Hiệu trưởng được báo cáo công khai trước Hội nghị 

toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng hàng năm. 

Ch−¬ng V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 12. Hiệu lực thi hành  
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 th¸ng 7 n¨m 2011. 
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nếu có khó khăn, vướng mắc, Héi ®ång HiÖu tr−ëng phản ảnh 

kịp thời để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, bổ sung , sửa đổi Th«ng t−. 
Điều 13. Tổ chức thực hiện 
Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, các Hội đồng Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này.  

 

                                                                                          BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                         
- Văn phòng Chính phủ;                                           
- Văn phòng Quốc hội;                                             
- Uỷ ban VH, GD, TN, TN và NĐ của Quốc hội; 
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); 
- Bộ Nội vụ;      
- Bộ Tài chính; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo, Website CP, Website Bộ GDĐT; 
- Lưu: Văn thư, Vụ Pháp chế, Vụ TCCB. 

    
 

Đã ký 
 
 

  Phạm Vũ Luận 
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