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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

 

Số:    35  / 2012/TT-BGDðT 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                         ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Hà Nội, ngày 12 tháng 10  năm 2012 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy ñịnh ñào tạo trình ñộ tiến sĩ theo ðề án  
“ðào tạo giảng viên có trình ñộ tiến sĩ cho các trường ñại học, cao ñẳng  

giai ñoạn 2010-2020” ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 911/Qð-TTg  
ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

 
              

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 36/2012/Nð-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và ðào tạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 911/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt ðề án ”ðào tạo giảng viên có  trình ñộ tiến sĩ cho các 

trường ñại học, cao ñẳng giai ñoạn 2010-2020”; 

Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Thông tư Quy ñịnh ñào tạo 

trình ñộ tiến sĩ theo ðề án “ðào tạo giảng viên có trình ñộ tiến sĩ cho các trường 

ñại học, cao ñẳng giai ñoạn 2010-2020” ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 

911/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy ñịnh ñào tạo trình ñộ tiến sĩ 
theo ðề án “ðào tạo giảng viên có trình ñộ tiến sĩ cho các trường ñại học, cao 

ñẳng giai ñoạn 2010-2020” ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 911/Qð-TTg ngày 

17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

ðiều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2012. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Giáo dục ðại học, Cục trưởng Cục ðào tạo với nước ngoài, Thủ 

trưởng các ñơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo và Thủ trưởng các cơ 

sở giáo dục ñại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Chính phủ;      

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban VHGDTNTNNð của Quốc hội;   

- Ban Tuyên giáo Trung ương;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);  

- Website Chính phủ;  

- Website Bộ GD&ðT; 

- Kiểm toán Nhà nước;   

- Công báo; 

- Như ðiều 3 (ñể thực hiện); 

- Bộ trưởng (ñể báo cáo); 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDðH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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