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QUYẾT ðỊNH: 

  

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về liên kết ñào tạo trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp, 
cao ñẳng, ñại học. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công báo. Các quy ñịnh về liên 
kết ñào tạo ban hành trước ñây trái với Quyết ñịnh này ñều bị bãi bỏ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
Chuyên nghiệp, Thủ trưởng ñơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc sở giáo dục và 
ñào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Giám ñốc ñại học, học viện, Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học; 
Giám ñốc trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY ðỊNH 

Về liên kết ñào tạo trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/2008/Qð-BGDðT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và ðào tạo) 

  

Chương I: QUY ðỊNH CHUNG 
  

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Văn bản này quy ñịnh về liên kết ñào tạo trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học, bao gồm: 
ñiều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện liên kết ñào tạo; quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia liên 
kết ñào tạo; quản lý hoạt ñộng liên kết ñào tạo; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các ñại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao ñẳng, 
trường ñại học (sau ñây gọi chung là các trường) trong liên kết ñào tạo theo các hình thức giáo dục chính 
quy và vừa làm vừa học; các trung tâm giáo dục thường xuyên trong liên kết ñào tạo theo hình thức vừa 
làm vừa học. 

2. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với các trường hợp sau: 

a) Liên kết ñào tạo có yếu tố nước ngoài; 

b) Liên kết ñào tạo theo hình thức học từ xa và tự học có hướng dẫn. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong văn bản này các từ ngữ ñược hiểu như sau: 

1. Liên kết ñào tạo là sự hợp tác giữa các bên ñể tổ chức thực hiện các chương trình ñào tạo cấp bằng tốt 
nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học. 

2. ðơn vị chủ trì ñào tạo là các trường tổ chức quá trình ñào tạo bao gồm: tuyển sinh, thực hiện chương 
trình, ñánh giá kết quả học tập, rèn luyện, công nhận kết quả và cấp bằng tốt nghiệp.  

3. ðơn vị phối hợp ñào tạo là chủ thể trực tiếp tham gia liên kết ñào tạo với vai trò hợp tác, hỗ trợ các ñiều 
kiện thực hiện liên kết ñào tạo.  

4. Hợp ñồng liên kết ñào tạo là văn bản ñược ký kết giữa các bên liên kết nhằm xác ñịnh quyền lợi, nghĩa 
vụ và trách nhiệm mà các bên thỏa thuận trong quá trình liên kết ñào tạo. 

ðiều 4. Mục ñích của hoạt ñộng liên kết ñào tạo 

1. Thực hiện chủ trương ñào tạo theo nhu cầu xã hội; huy ñộng tiềm năng của các trường nhằm ñào tạo 
nguồn nhân lực tại chỗ cho ñịa phương. 

2. Tạo cơ hội học tập cho nhiều người trên cơ sở ñảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục, góp phần thực 
hiện mục tiêu công bằng và xã hội hoá giáo dục. 

ðiều 5. ðối tượng tham gia liên kết ñào tạo  

1. ðối với liên kết ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, ñại học: 

a) ðơn vị chủ trì ñào tạo bao gồm các ñại học, học viện, trường ñại học, trường cao ñẳng ñảm bảo các 
ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 của Quy ñịnh này. 

b) ðơn vị phối hợp ñào tạo bao gồm các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học, các ñại học, 
học viện và trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau ñây gọi 
chung là trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh). 

2. ðối với liên kết ñào tạo trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp:  

a) ðơn vị chủ trì ñào tạo bao gồm các cơ sở giáo dục ñược giao nhiệm vụ ñào tạo trung cấp chuyên 
nghiệp ñảm bảo các ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 của Quy ñịnh này. 



b) ðơn vị phối hợp ñào tạo bao gồm các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học, trung 
tâm giáo dục thường xuyên huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên (sau ñây gọi chung là 
trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện). 

ðiều 6. Hợp ñồng liên kết ñào tạo 

1. Nội dung hợp ñồng liên kết ñào tạo: 

a) Cam kết trách nhiệm mà mỗi bên phải thực hiện khi tham gia liên kết ñào tạo theo nội dung quy ñịnh tại 
ðiều 12 của Quy ñịnh này. 

b) Thể hiện ñầy ñủ các thông tin về hoạt ñộng diễn ra trong suốt quá trình ñào tạo. Trong ñó, những thông 
tin dưới ñây phải có trong hợp ñồng:  

- Thông tin về tuyển sinh gồm: ngành nghề ñào tạo; thời gian ñào tạo; hình thức ñào tạo; hình thức tuyển 
sinh; ñối tượng tuyển sinh; ñịa ñiểm ñặt lớp; lệ phí tuyển sinh; học phí khoá học và các khoản phí bảo hiểm 
(nếu có). 

- Thông tin về ñào tạo gồm: kế hoạch thực hiện chương trình ñào tạo của khoá học; phân công giảng dạy, 
tổ chức thi, kiểm tra ñánh giá, cấp bằng tốt nghiệp. 

- Thông tin về quản lý người học gồm: trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý và thực hiện các chế ñộ, 
chính sách ñối với người học; việc thu học phí, lệ phí, bảo hiểm (nếu có) và trách nhiệm ñền bù thiệt hại do 
không thực hiện ñược các cam kết trong hợp ñồng kiên kết. 

2. Việc xác ñịnh phương thức, ñiều kiện thanh toán, phải phù hợp với quy ñịnh hiện hành về thanh toán, 
quyết toán tài chính; việc xác ñịnh trách nhiệm của mỗi bên phải minh bạch, hợp lý và ñảm bảo các quy 
ñịnh hiện hành về giáo dục và ñào tạo ñối với trình ñộ ñược liên kết ñào tạo. 
  

Chương II: ðIỀU KIỆN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH THỰC HIỆN LIÊN KẾT ðÀO TẠO 
  

ðiều 7. ðiều kiện thực hiện liên kết ñào tạo  

1. ðối với ñơn vị chủ trì ñào tạo: 

a) ðã có văn bản cho phép mở ngành ñào tạo ñối với ngành dự ñịnh liên kết;  

b) ðược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu ñào tạo; 

c) ðảm bảo yêu cầu về ñội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 
theo quy ñịnh, phù hợp với mục tiêu ñào tạo của khóa học. 

2. ðối với ñơn vị phối hợp ñào tạo: 

a) Xác ñịnh ñược nhu cầu ñào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình ñộ ñào tạo; 

b) Xác ñịnh ñược ñịa ñiểm ñặt lớp: 

ðối với các khoá liên kết ñào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao ñẳng, ñại học, ñịa ñiểm ñặt lớp phải là các 
trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.  

ðối với các khoá liên kết ñào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, ñịa ñiểm ñặt lớp phải là các 
trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.  

c) ðảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết ñể phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, ñảm bảo 
môi trường sư phạm, có ñội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu ñào tạo của khóa học. 

ðiều 8. Hồ sơ liên kết ñào tạo 

Hồ sơ mở lớp liên kết ñào tạo của ñơn vị chủ trì ñào tạo gồm có: 

1. Tờ trình về việc mở lớp liên kết ñào tạo của ñơn vị chủ trì ñào tạo, kèm theo: chương trình ñào tạo, danh 
sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy 
móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề ñịnh liên kết ñào tạo (mẫu 2, Phụ lục), 
nhu cầu về ñào tạo ñã ñược ñơn vị phối hợp ñào tạo xác ñịnh và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết 
ñào tạo ñược hai bên ký; 

2. Công văn ñề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành có nhu 
cầu ñào tạo; 



3. Các bản sao hợp lệ văn bản xác ñịnh về: chỉ tiêu ñược phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành ñào tạo 
và các văn bản khác có liên quan ñến việc liên kết ñào tạo (nếu có). 

ðiều 9. Quy trình thực hiện liên kết ñào tạo  

1. ðơn vị chủ trì ñào tạo sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh tại ðiều 8 của Quy ñịnh này, gửi toàn bộ 
hồ sơ về Bộ Giáo dục và ðào tạo ñể ñăng ký thực hiện liên kết ñào tạo. 

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và ðào tạo thẩm ñịnh 
hồ sơ theo các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy ñịnh này. Trường hợp cơ sở giáo dục ñáp ứng ñủ các 
ñiều kiện thì ra quyết ñịnh cho phép liên kết ñào tạo, trường hợp cơ sở giáo dục không ñáp ứng ñủ các 
ñiều kiện quy ñịnh thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục về việc không cho phép liên kết ñào tạo.  

ðiều 10. Bảo quản và lưu giữ hồ sơ liên kết ñào tạo 

1. Hồ sơ ñược bảo quản và lưu giữ tại ñơn vị chủ trì ñào tạo, gồm có: 

a) Hồ sơ mở lớp liên kết gồm các loại văn bản quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 8 của Quy ñịnh này. 

b) Hồ sơ tuyển sinh; 

c) Hồ sơ quản lý khóa ñào tạo: Kế hoạch giảng dạy; Sổ lên lớp hàng ngày; Sổ ñăng ký học sinh, sinh viên 
(tập lý lịch trích ngang có dán ảnh của học sinh, sinh viên);  

d) Các loại hồ sơ có liên quan (thi, kiểm tra học phần, tốt nghiệp);  

e) Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ. 

2. Hồ sơ ñược bảo quản và lưu giữ tại ñơn vị phối hợp ñào tạo gồm: 

a) Các văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quản lý có liên quan ñến liên kết ñào tạo khoá học; 

b) Hồ sơ quy ñịnh tại ñiểm c và d khoản 1 của ðiều này. 

3. Thời hạn lưu giữ hồ sơ liên kết ñào tạo ñược thực hiện theo văn bản quy ñịnh hiện hành về chế ñộ lưu 
trữ. 
  

Chương III: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA LIÊN KẾT ðÀO TẠO 
  

ðiều 11. Quyền hạn của các bên tham gia liên kết 

1. Các bên tham gia liên kết có các quyền sau:  

a) Chủ ñộng ñiều tra nhu cầu về nguồn nhân lực của thị trường lao ñộng, nhu cầu ñược ñào tạo của người 
học và ñược tìm hiểu, lựa chọn ñối tác ñể liên kết ñào tạo nếu ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy 
ñịnh này; 

b) ðề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chấp thuận việc liên kết ñào tạo, nếu có ñủ các ñiều 
kiện quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy ñịnh này; 

c) Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, tài liệu, giáo trình và phí bảo hiểm (tự nguyện) phải thu 
theo quy ñịnh về bảo hiểm; 

d) Chủ ñộng và trực tiếp ký hợp ñồng liên kết ñào tạo không thông qua bất kỳ một ñối tác trung gian nào 
khác. 

2. ðơn vị chủ trì ñào tạo ñược hoàn toàn chủ ñộng trong việc tổ chức quá trình ñào tạo gồm: xây dựng 
chương trình, chuẩn bị các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng ñào tạo (ñội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết 
bị); lập kế hoạch ñào tạo; tổ chức tuyển sinh; phân công giảng dạy, hợp ñồng thỉnh giảng; ra ñề, chấm 
thi/kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét công nhận kết quả và cấp bằng tốt nghiệp cho người 
học. 

3. ðơn vị phối hợp ñào tạo ñược quyền ñề xuất ñơn vị chủ trì ñào tạo bổ sung vào chương trình ñào tạo 
những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao ñộng; ñược cử ñại diện tham gia quản 
lý, nhận xét, ñánh giá người dạy và người học theo thỏa thuận trong hợp ñồng liên kết ñào tạo. 

ðiều 12. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết  

1. ðơn vị chủ trì ñào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về liên kết ñào tạo: xây dựng chỉ tiêu, tổ chức tuyển 
sinh, tổ chức quá trình ñào tạo phù hợp với năng lực ñào tạo của ñơn vị mình, các ñiều kiện ñảm bảo thực 
hiện chương trình, ñánh giá công nhận kết quả và cấp bằng tốt nghiệp cho người học; thực hiện các quy 



ñịnh hiện hành của Nhà nước về thu học phí, lệ phí; chịu trách nhiệm về chất lượng ñào tạo của các lớp 
liên kết; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên ñịa bàn ñặt lớp về tất cả 
các hoạt ñộng liên kết ñào tạo. Cụ thể:  

a) Về tổ chức tuyển sinh, gồm: 

- Thông báo công khai và ñầy ñủ các thông tin về kỳ tuyển sinh trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
về: số lượng, ñối tượng, vùng tuyển, hình thức, lệ phí, ñịa ñiểm, lịch và những thông tin có liên quan như: 
ngành nghề, thời gian, hình thức, học phí, tiền mua tài liệu và các phí bảo hiểm (nếu có);  

- Tổ chức tuyển sinh theo các quy ñịnh hiện hành về công tác tuyển sinh ñối với từng trình ñộ ñào tạo. 

b) Tổ chức ñào tạo, gồm: Xây dựng chương trình phù hợp với mục tiêu ñào tạo; ñáp ứng các ñiều kiện 
ñảm bảo chất lượng ñào tạo (ñội ngũ giảng viên hoặc giáo viên, cán bộ quản lý, giáo trình, tài liệu, các thiết 
bị phục vụ dạy học); lập kế hoạch thực hiện, phân công giảng dạy, ñánh giá, công nhận kết quả học tập và 
rèn luyện, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; 

c) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại ñịa phương về các hoạt ñộng 
tổ chức tuyển sinh, ñào tạo, thu học phí, lệ phí, cấp bằng tốt nghiệp; 

d) Quản lý người học trong suốt quá trình ñào tạo theo các quy ñịnh hiện hành của Bộ Giáo dục và ðào 
tạo, ñảm bảo quyền lợi học tập chính ñáng cho người học; 

2. ðơn vị phối hợp ñào tạo chịu trách nhiệm: 

a) Phối hợp với ñơn vị chủ trì ñào tạo ñể chuẩn bị ñầy ñủ các ñiều kiện về cơ sở vật chất: phòng học, máy 
móc, thiết bị, học liệu, cơ sở thực hành cho hoạt ñộng dạy học; bố trí ăn ở thuận tiện cho người dạy và 
người học; 

b) Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch ñào tạo, nền nếp dạy-học ñối với các lớp liên kết 
ñặt tại cơ sở mình và phản ảnh kịp thời với ñơn vị chủ trì ñào tạo những biểu hiện sai phạm ñể kịp thời 
chấn chỉnh; 

c) Phối hợp với ñơn vị chủ trì ñào tạo ñể thực hiện chế ñộ chính sách ñối với người học (nếu có), quản lý 
người học trong suốt quá trình ñào tạo theo quy chế hiện hành.  

d) Duy trì việc ñảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh lớp học và môi trường xung quanh và có trách nhiệm liên 
hệ với ñơn vị y tế khi có những sự cố xảy ra ñe dọa ñến sức khoẻ người dạy và người học; 

3. Hai bên liên kết ñào tạo có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hợp ñồng liên kết và các thỏa thuận 
khác giữa hai bên; phối hợp, theo dõi, giám sát lẫn nhau về các vấn ñề thực hiện các quy chế về tuyển 
sinh, ñào tạo; thực hiện chương trình, quản lý quá trình dạy-học; ñảm bảo chất lượng ñào tạo, ñảm bảo 
quyền lợi cho người dạy, người học và việc thực hiện hợp ñồng liên kết trong suốt quá trình thực hiện khoá 
ñào tạo. 
  

Chương IV: QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG LIÊN KẾT ðÀO TẠO  
  

ðiều 13. Chế ñộ báo cáo trong hoạt ñộng liên kết ñào tạo  

1. ðối với ñơn vị chủ trì ñào tạo: 

a) Trong thời gian 30 ngày, sau khi ký Quyết ñịnh công nhận thí sinh trúng tuyển, trường gửi về Bộ Giáo 
dục và ðào tạo các báo cáo: kết quả tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển của khoá học; 

b) Trong thời gian 30 ngày, sau khi ký Quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp, trường gửi về Bộ Giáo dục và ðào 
tạo các báo cáo: kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh, sinh viên tốt nghiệp.  

c) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, trường gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và ðào tạo (mẫu 3, Phụ lục) và 
những kiến nghị (nếu có). 

2. Những ñơn vị chủ trì ñào tạo trực thuộc ñịa phương, ngoài việc báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo, còn 
phải gửi về sở giáo dục và ñào tạo các báo cáo quy ñịnh tại các ñiểm a, b, c, khoản 1 ðiều này ñể theo dõi.  

3. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, sở giáo dục và ñào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo về tình hình 
hoạt ñộng liên kết ñào tạo trên ñịa bàn. Báo cáo gồm nội dung tổng hợp tình hình kèm theo thống kê (mẫu 
4, Phụ lục) và kiến nghị (nếu có). 

ðiều 14. Quản lý hoạt ñộng liên kết ñào tạo 



1. Khi phát hiện những vướng mắc trong hoạt ñộng liên kết, thủ trưởng hai ñơn vị liên kết có trách nhiệm 
cùng hợp tác với nhau ñể xử lý. Nếu vượt quá khả năng xử lý của hai bên, thì ñơn vị chủ trì ñào tạo báo 
cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép liên kết ñào tạo ñể xử lý. 

2. Sở giáo dục và ñào tạo là ñầu mối giúp uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tham gia quản lý hoạt ñộng liên kết về 
các vấn ñề sau: 

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện Quy ñịnh về liên kết ñào tạo ñối với các lớp 
liên kết ñặt tại ñịa phương mình; phát hiện và báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và ðào tạo những trường 
hợp vi phạm Quy ñịnh về liên kết ñào tạo của các ñơn vị tham gia liên kết tại ñịa bàn quản lý. 

b) Thẩm ñịnh các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng (theo yêu cầu thực hiện chương trình ñào tạo ñã ñăng ký 
với Bộ Giáo dục và ðào tạo) và trực tiếp chỉ ñạo, giám sát hoạt ñộng liên kết ñào tạo diễn ra tại ñịa phương 
mình. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành trung ương có trách nhiệm chỉ ñạo, giám sát việc thực hiện 
liên kết ñào tạo của các ñơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. 
  

Chương V:  THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
  

ðiều 15. Thanh tra, kiểm tra các hoạt ñộng liên kết ñào tạo 

1. Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý trong thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng liên kết: 

a) Sở giáo dục và ñào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền và trực tiếp giám 
sát các hoạt ñộng liên kết ñào tạo tại ñịa bàn; chủ ñộng phối hợp với các cơ quan hữu quan, Bộ, ngành có 
trường chủ trì ñào tạo ñang tham gia liên kết ñào tạo tại ñịa phương mình ñể tổ chức thanh tra, kiểm tra, 
xử lý những sai phạm trong hoạt ñộng liên kết ñào tạo; 

b) Các Bộ, ngành có trường chủ trì ñào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và ðào tạo ñể kiểm 
tra, theo dõi; tổ chức thanh tra hoặc tham gia thanh tra liên ngành, kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng liên kết 
ñào tạo; hợp tác với các cơ quan chức năng ñể xử lý những sai phạm (nếu có) trong hoạt ñộng liên kết ñào 
tạo ñối với những trường trực thuộc; 

c) Các ñơn vị chủ trì ñào tạo thực hiện việc tự kiểm tra, giám sát và tham gia các ñoàn thanh tra liên ngành 
trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng liên kết ñào tạo. 

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt ñộng liên kết ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành 
về công tác thanh tra chuyên ngành về giáo dục.  

ðiều 16. Xử lý vi phạm trong liên kết ñào tạo 

Trong quá trình liên kết ñào tạo, nếu các ñối tác liên kết vi phạm những quy ñịnh tại văn bản này, tuỳ theo 
mức ñộ vi phạm có thể bị xử lý như sau:  

1. Trong quá trình liên kết ñào tạo, nếu các bên liên kết vi phạm quy ñịnh về liên kết ñào tạo thì sẽ bị xử lý 
theo các quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

2. Khi một hoặc cả hai bên tham gia liên kết không có nhu cầu hoặc không ñủ khả năng ñể tiếp tục thực 
hiện hợp ñồng liên kết, ñơn vị chủ trì ñào tạo phải báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo ñể kịp thời xử lý.  
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