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Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Luật 

giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ về lập, phêduyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CPcủa Chính phủ ngày 11 tháng 1 

năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-

CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, 

cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam 

giai đoạn 2011 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
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Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Quy 

hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại 

học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 với các nội dung chính như sau: 

1. Quan điểm quy hoạch: 

a) Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo đại học, đáp ứng yêu cầu của sự 

nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của đất nước; thực hiện điều chỉnh cơ cấu hệ thống đào tạo nguồn nhân 

lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu 

xã hội; gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn. 

b) Kết hợp hài hòa giữa việc khai thác mặt tích cực của cơ chế thị 

trường với việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước; tăng 

cường đầu tư ngân sách, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo 

dục đại học; tạo quỹ đất xây dựng trường; thực hiện công bằng xã hội; ban 

hành chính sách hỗ trợ vùng khó khăn, hỗ trợ người học thuộc các đối tượng 

ưu tiên, khuyến khích học tập; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm 

huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục đại học; 

c) Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chính sách, quy hoạch, 

chất lượng đào tạo, chuẩn giảng viên, các yêu cầu về quản lý tài chính, hợp 

tác quốc tế đối với các trường đại học, cao đẳng. Tăng cường phân cấp quản 

lý, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học, cao 

đẳng; xây dựng một số trường đại học, cao đẳng mạnh, hình thành các cụm 

đại học; khắc phục hiện trạng manh mún, phân tán của mạng lưới; khuyến 

khích sự phối hợp giữa các địa phương trong việc mở trường; 

d) Phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng phải phù hợp với 

chiến lược phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội, tiềm lực khoa học công 

nghệ của đất nước, gắn với từng vùng, từng địa phương; xây dựng cơ cấu 



ngành nghề, trình độ đào tạo, bố trí theo vùng miền hợp lý; xây dựng một số 

trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, gắn với các vùng kinh tế trọng 

điểm, vùng kinh tế động lực; hình thành một số trung tâm đào tạo nguồn 

nhân lực tập trung theo vùng, một số khu đại học, đáp ứng yêu cầu di dời 

của các trường trong khu vực nội thành thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh và nhu cầu đầu tư mới; 

đ) Bảo đảm đạt các tiêu chí quy định về chất lượng và số lượng đội 

ngũ giảng viên, quy mô diện tích đất đai, cơ sở vật chất - kỹ thuật - trang 

thiết bị, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước, sự huy động 

nguồn lực xã hội; 

e) Ưu tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm lực và điều kiện; hạn 

chế việc nâng cấp các cơ sở hiện có; khuyến khích đào tạo những ngành, 

nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp; cân đối hợp lý cơ cấu đào tạo giữa các 

trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, giữa các 

ngành nghề, giữa khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật - công nghệ; bảo đảm 

tính liên thông giữa các loại hình, các trình độ đào tạo; 

g) Tập trung đầu tư xây dựng các trường đẳng cấp quốc tế, các trường 

trọng điểm, các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lĩnh vực 

then chốt; khuyến khích phát triển các trường tư thục nhằm huy động ngày 

càng nhiều hơn nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đại học, trên cơ sở bảo 

đảm chất lượng, công bằng xã hội, gắn với phát triển nhân tài. 

h) Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về đổi mới 

căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận Hội nghị lần thứ 3 và lần 

thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đổi mới mạnh mẽ, 

sâu sắc nhận thức và tư duy về giáo dục và đào tạo; công tác quản lý giáo 

dục; cơ chế, chính sách đầu tư tài chính cho giáo dục đại học. 



i) Gắn kết chặt chẽ giáo dục đào tạo với chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nhu cầu nhân lực trình độ cao của đất 

nước, xu thế phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2020. 

2. Mục tiêu Quy hoạch 

a) Đến năm 2020 đạt khoảng 256 sinh viên/1 vạn dân; khoảng 70% - 

80% sinh viên đại học được đào tạo theo các chương trình nghề nghiệp - ứng 

dụng và khoảng 30% - 20% sinh viên được đào tạo theo các chương trình 

nghiên cứu; 

b) Đến năm 2020 đạt bình quân từ 17 đến 26 sinh viên đại học và cao 

đẳng/1 giảng viên; số giảng viên có trình độ tiến sỹ trong tổng số giảng viên 

đại học khoảng 21% và số giảng viên có trình độ tiến sỹ trong tổng số giảng 

viên cao đẳng dự kiến đạt khoảng 4%; 

c) Sau năm 2020 diện tích đất đai và diện tích xây dựng của các 

trường đạt chuẩn định mức quy định về diện tích tính bình quân trên 1 sinh 

viên; hình thành các khu đại học dành cho các trường đại học nước ngoài 

đầu tư vào Việt Nam; 

d) Vào năm 2020 bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu dành cho sinh viên 

theo quy định đối với các môn học, ngành học; 

đ) Đến năm 2015 có 10 trường đại học mà mỗi trường có ít nhất 1 

khoa (ngành) hoặc lĩnh vực đào tạo đạt tiêu chí chất lượng tương đương so 

với các trường có uy tín trên thế giới; đến năm 2020 có 20 trường đại học 

đạt tiêu chí nêu trên và năm 2020 có 1 trường đại học được xếp hạng trong 

số 200 trường đại học hàng đầu thế giới; 

e) Thu hút đạt tỷ lệ trên 1% vào năm 2015 và 3% vào năm 2020 số 

lượng sinh viên là người nước ngoài so với tổng số sinh viên cả nước đến 

học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. 



3. Nội dung Quy hoạch 

a) Tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng: 

- Đến năm 2020, tổng quy mô đào tạo đại học và cao đẳng đạt 

khoảng 2.200.000 sinh viên (tăng khoảng 1,8% so với năm học 2010 - 2011) 

và số sinh viên chính quy tuyển mới đạt khoảng 560.000 (tăng khoảng 8,2% 

so với năm 2010). 

- Đến năm 2020 cả nước có 460 trường đại học và cao đẳng, bao gồm 

224 trường đại học và 236 trường cao đẳng. 

b) Quy mô đào tạo của các trường đại học 

Quy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng được xác định trên 

cơ sở bảo đảm các điều kiện, yếu tố ảnh hưởng chất lượng như: số lượng, 

chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, phòng học, phòng thí 

nghiệm, thực hành, ký túc xá sinh viên, khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác đào tạo, quản lý nhà trường …, đồng thời được cân đối 

phù hợp với đặc điểm của các trường, ngành nghề đào tạo, bậc đào tạo và 

năng lực quản lý để bảo đảm chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. 

Định hướng quy mô đào tạo (Số lượng sinh viên đã quy đổi theo hình thức 

đào tạo chính quy) của các nhóm trường đại học, cao đẳng như sau: 

- Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh: khoảng 42.000 sinh viên; 

- Các trường đại học trọng điểm khác: Khoảng 35.000 sinh viên; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề kỹ thuật - công 

nghệ, kinh tế, luật, sư phạm và các lĩnh vực khác có gắn với kinh tế - kỹ 

thuật: Khoảng 15.000 sinh viên quy đổi; 

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề y tế, văn hóa - 

xã hội: Khoảng 8.000 sinh viên; 



- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành năng khiếu: 

Khoảng 5.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đa ngành, đa cấp: Khoảng 8.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đào tạo theo lĩnh vực công nghệ và trường cao 

đẳng cộng đồng: Khoảng 5.000 sinh viên; 

- Các trường cao đẳng đào tạo các ngành năng khiếu: Khoảng 3.000 

sinh viên. 

c) Ngành nghề đào tạo: 

- Các ngành, nghề ưu tiên: Một số ngành trong lĩnh vực khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ thông tin; công nghệ cơ điện 

tử và tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; một số 

ngành, nghề kỹ thuật và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóavà hiện 

đại hóa; đào tạo giáo viên và chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực dịch vụ; 

- Đến năm 2020, số sinh viên khối ngành công nghiệp, giao thông và 

xây dựng chiếm khoảng 31%, khối ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội và nhân văn khoảng 14%, khối ngành sư phạm và quản lý giáo dục 

khoảng 10%, khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, 

ngân hàng, luật và trợ giúp xã hội khoảng 31%, khối ngành nông - lâm - ngư 

khoảng 5%, khối ngành y - dược khoảng 6% và khối ngành nghệ thuật, thể 

dục-thể thao khoảng 4% trong tổng số sinh viên đào tạo. 

d) Cơ cấu trình độ đào tạo: 

- Tỷ trọng sinh viên đại học so với tổng số sinh viên đại học, cao đẳng 

chiếm khoảng 64% vào năm 2015 và khoảng 56% vào năm 2020; 

- Tiếp tục thành lập mới các trường trung cấp chuyên nghiệp và mở 

rộng các chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường cao 

đẳng, cao đẳng cộng đồng; 

- Nghiên cứu phát triển hệ cao đẳng 2 năm. 



đ) Loại hình cơ sở giáo dục đại học gồm: 

- Trường công lập; 

- Trường tư thục; 

- Trường có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn hoặc liên kết, liên 

doanh). 

e) Hệ thống các cơ sở giáo dục đại học gồm: 

- Đại học quốc gia; 

- Các đại học; 

- Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trường cao đẳng 

cộng đồng. 

g) Mạng lưới các trường đại học, cao đẳng bao gồm: 

- Các đại học, trường đại học, học viện đào tạo theo định hướng 

nghiên cứu; 

- Các đại học, trường đại học, học viện đào tạo theo định hướng ứng 

dụng; 

- Các trường cao đẳng đào tạo theo định hướng nghề nghiệp. 

h) Phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng theo vùng như sau: 

- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Đến năm 2020 dự kiến có 57 

trường, bao gồm 15 trường đại học và 42 trường cao đẳng; 

- Vùng đồng bằng sông Hồng: Đến năm 2020 dự kiến có 157 trường, 

bao gồm 91 trường đại học và 66 trường cao đẳng; 

- Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Đến năm 2020 dự 

kiến có 88 trường, bao gồm 38 trường đại học và 50 trường cao đẳng; 

- Vùng Tây Nguyên: Đến năm 2020 dự kiến có 15 trường, bao gồm 5 

trường đại học và 10 trường cao đẳng; 

- Vùng Đông Nam Bộ: Đến năm 2020 dự kiến có 93 trường, bao gồm 

55 trường đại học và 38 trường cao đẳng; 



- Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đến năm 2020 dự kiến có 

50 trường, bao gồm 20 trường đại học và 30 trường cao đẳng. 

Tùy thuộc vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các vùng miền, 

nhu cầu nhân lực phục vụ quốc phòng, an ninh cũng như thực hiện các cam 

kết quốc tế về giáo dục - đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thể báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thành lập một số cơ sở giáo dục đại 

học khác ngoài các cơ sở đã được dự kiến đến năm 2020. 

i) Phân bố sinh viên, mạng lưới trường theo 3 vùng kinh tế trọng điểm: 

- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (gắn với vùng đồng bằng sông Hồng): 

Tỷ lệ sinh viên học tập tại vùng trong tổng quy mô sinh viên của cả nước chiếm 

khoảng 40% vào năm 2020. Thu hút đầu tư thành lập một số trường đại học 

100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết trong nước và nước ngoài; 

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (gắn với vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ): thành lập mới một số trường đại học, cao đẳng nhằm đáp ứng 

yêu cầu nhân lực cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa của các tỉnh miền 

Trung. Tỷ lệ sinh viên học tập tại vùng trong tổng quy mô sinh viên của cả 

nước chiếm khoảng 15% vào năm 2020; 

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gắn với vùng Đông Nam Bộ): Tỷ lệ 

sinh viên học tập tại vùng trong tổng quy mô sinh viên của cả nước chiếm 

khoảng 24% vào năm 2020. Thu hút đầu tư thành lập một số trường đại học 

100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết trong nước và nước ngoài. 

4. Giải pháp thực hiện 

a) Nhóm giải pháp về đầu tư, huy động vốn: 

- Từng bước tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học, đồng 

thời tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; 

- Thu hút các nguồn vốn ODA và FDI đầu tư cho giáo dục đại học; 



- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp 

các dịch vụ chất lượng cao theo nhu cầu xã hội nhằm tăng thu nhập cho các 

trường. 

b) Nhóm các giải pháp về phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 

lý giáo dục đại học: 

- Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng giảng viên đại học, cao đẳng 

để đạt định mức quy định về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên đối với các 

trường đại học, cao đẳng và các nhóm ngành nghề đào tạo; 

- Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đại học, cao đẳng 

(kể cả ở các trường công lập và tư thục). Triển khai chương trình đào tạo 

20.000 tiến sĩ để bổ sung và nâng cao chất lượng giảng viên đại học, cao 

đẳng; 

- Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc đối với giảng viên đại học, 

cao đẳng; 

- Xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương mới phù hợp đối với 

giảng viên đại học, cao đẳng; 

- Ban hành chính sách thu hút, sử dụng các nhà khoa học thuộc các 

viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy ở trường 

đại học, cao đẳng; 

- Đổi mới công tác đánh giá giảng viên đại học, cao đẳng, thông qua 

nhiều hình thức và gắn với sinh viên; 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học dành riêng cho các vùng khó 

khăn. 

c) Nhóm các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất: 

- Hỗ trợ các trường về đất đai. Diện tích đất tối thiểu đối với trường 

cao đẳng có quy mô khoảng 3.000 sinh viên là 6 ha; có khoảng 5.000 sinh 

viên là 10 ha và có khoảng 7.000 sinh viên là 15 ha. Diện tích tối thiểu đối 



với trường đại học có quy mô khoảng 5.000 sinh viên là 10 ha; có khoảng 

15.000 sinh viên là 30 ha và có khoảng 25.000 sinh viên là từ 40 ha trở lên; 

Đối với những trường công lập có diện tích quá nhỏ (dưới 2 ha) ở 

trong khu vực nội thành các thành phố lớn cần có giải pháp chuyển đổi đất 

và các công trình xây dựng trên phần đất để di dời ra khu vực mới vùng 

ngoại thành có diện tích từ 10 ha trở lên. 

- Ban hành các cơ chế tạo điều kiện cho các trường chủ động khai thác 

các nguồn lực đầu tư nhằm đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị; 

- Tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện 

ở các trường; hình thành hệ thống thư viện điện tử kết nối các trường trên 

cùng địa bàn, cùng một vùng và trên phạm vi toàn quốc; 

- Thiết lập mạng thông tin toàn cầu và mở rộng giao lưu quốc tế cho 

tất cả các trường đại học, cao đẳng trong nước; 

- Quy hoạch, sắp xếp lại công tác xuất bản giáo trình, sách và tài liệu 

tham khảo; 

- Tập trung đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị phòng học, giảng đường; 

nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ cho sinh viên; 

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các khu ký túc xá sinh 

viên, nhất là đối với các trường ở khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh; khuyến khích đầu tư xây dựng một số khu đại học thuộc các vùng 

Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ; 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các viện, trung tâm nghiên cứu khoa 

học và công nghệ và các trường đại học trong công tác đào tạo, nghiên cứu; 

xây dựng một số phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia thuộc các trường đại 

học trọng điểm, trường đầu ngành; gắn nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản với các 

trường đại học trên cơ sở bảo đảm các điều kiện, chất lượng. Từng bước hỗ 



trợ hình thành, phát triển các cơ sở thực nghiệm về công nghệ ở các trường 

cao đẳng. 

d) Nhóm các giải pháp về quản lý: 

- Thực hiện phân tầng và xếp hạng các trường đại học, cao đẳng; 

- Xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể về thành lập trường đại 

học, cao đẳng, mở các mã ngành đào tạo. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các 

điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các loại hình trường đại học, đáp 

ứng yêu cầu mới; 

- Triển khai đại trà công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo 

dục đại học; 

- Xây dựng Trung tâm Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực nhằm cung 

cấp các dữ liệu thống kê, thông tin, dự báo đầy đủ, chính xác, phục vụ cho 

công tác quy hoạch phát triển ngành và cơ sở đào tạo; bám sát quy hoạch 

phát triển nhân lực đến năm 2020; 

- Thực hiện đa ngành hóa, đa lĩnh vực hóa đối với các trường đại học, 

cao đẳng đơn ngành; 

- Củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của các trường, khoa 

sư phạm, sư phạm kỹ thuật; 

- Nghiên cứu việc phân cấp quản lý các trường đại học, cao đẳng phù 

hợp với điều kiện thực tiễn. 

- Giao quyền tự chủ cho các nhà trường theo quy định của Luật giáo 

dục đại học. 

- Tăng cường quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường, đáp 

ứng các tiêu chí bảo đảm chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; 

- Xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm đẩy mạnh xã 

hội hóa giáo dục, phát triển các trường đại học tư thục, trường đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài. 



- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo 

dục đại học, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các điều 

kiện, thủ tục thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các trường và kết nối các 

địa phương hợp tác trong việc thành lập trường đại học, cao đẳng; quy định 

rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan và địa 

phương trong quản lý, tham mưu thành lập trường và bảo đảm chất lượng 

đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học; 

- Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn và tiêu chí về hạ tầng, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị kỹ thuật phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, 

đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, đội ngũ công chức và viên chức hành 

chính, quy định về tổ chức và quản lý của trường đại học và cao đẳng; 

- Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo của 

các trường phù hợp với điều kiện thực tế bảo đảm chất lượng; dừng tuyển 

sinh, sáp nhập, giải thể các trường không đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn quy 

định mà không có giải pháp khắc phục phù hợp quy định của pháp luật; 

- Rà soát các đề án thành lập trường đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt chủ trương thành lập; tiến hành phân loại, đánh giá, đối chiếu các đề 

án thành lập trường chưa có ý kiến đồng ý về nguyên tắc và thông báo cho 

các nhà đầu tư để có sự điều chỉnh hoặc xử lý phù hợp;” 

5. Các giai đoạn triển khai 

a) Giai đoạn 2011 - 2015: 

Tập trung củng cố, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào 

tạo; giữ ổn định quy mô đào tạo và số lượng sinh viên chính quy tuyển mới; 

giảm quy mô đào tạo và số lượng sinh viên chính quy tuyển mới hàng năm 

của các trường không đủ điều kiện đảm bảo chất lượng; tổ chức, sắp xếp lại 

các trường đã thành lập; triển khai các dự án đã được cấp phép đáp ứng đủ 

các điều kiện quy định thành lập trường; dừng cấp phép các dự án thành lập 



trường mới; thu hồi giấy phép đối với các dự án quá hạn; điều chỉnh cơ cấu 

ngành nghề thông qua việc cho phép mở ngành đào tạo. 

b) Giai đoạn 2016 - 2020: 

Tăng quy mô đào tạo hàng năm bình quân khoảng 0,3%/năm và tăng 

số sinh viên chính quy tuyển mới hàng năm bình quân khoảng 1,5%/năm; 

xem xét thành lập mới một số trường đa lĩnh vực hoặc đa ngành, đào tạo 

theo định hướng nghiên cứu các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản (tự 

nhiên, khoa học xã hội và nhân văn) và công nghệ cao (công nghệ sinh học, 

công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa và công nghệ thông tin) thay 

thế số trường đã sáp nhập, chia tách hoặc giải thể; ưu tiên thành lập ở các 

vùng kinh tế trọng điểm, các địa bàn chiến lược thuộc vùng miền núi và 

trung du phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây 

Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long; không 

thành lập trường mới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh 

và thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có 

thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu 

chuẩn và quy chuẩn trường đại học, cao đẳng; cơ chế, chính sách đầu tư tăng 

cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát triển chương trình và đội ngũ giảng 

viên làm cơ sở cho việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

các Bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh, sắp xếp và tổ 

chức lại các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý; huy động các nguồn vốn 

đầu tư phát triển mạng lưới nhà trường; chỉ đạo các trường, cơ sở đào tạo rà 



soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên đáp ứng các 

tiêu chuẩn và quy chuẩn quy định của trường đại học và trường cao đẳng; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

các Bộ, ngành và địa phương rà soát lại các dự án đầu tư thành lập trường đã 

có phép hoặc chưa có phép thành lập, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính 

phủ các phương án xử lý; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có trường, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá 

và tổng hợp kết quả công tác sắp xếp, tổ chức lại các trường, định kỳ báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên 

cứu chính sách, cơ chế ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển 

hàng năm của ngân sách nhà nước trung ương và địa phương; vận động 

nguồn vốn vay ưu đãi, vốn hỗ trợ tín dụng phát triển chính thức (ODA), thu 

hút vốn đầu tư nước ngoài, huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước 

đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học và rà soát, điều chỉnh quy hoạch 

mạng lưới các trường; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành cơ chế, chính sách về giao thầu, đấu thầu, giao nhiệm vụ 

đầu tư, ưu đãi đầu tư, kết hợp giữa việc áp dụng các hình thức thầu với cấp 

vốn xây dựng cơ bản bổ sung và thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho các khu quy hoạch xây 

dựng khu đại học tập trung để đón các trường đại học và cao đẳng từ nội 

thành thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh di dời đến và các công 



trình xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường 

thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại. 

c) Bộ Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, ban 

hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách tài chính, tín dụng, 

cơ chế huy động và tạo nguồn vốn cho các Bộ, ngành, địa phương và các 

trường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất các khu quy hoạch xây dựng 

khu đại học tập trung và cho các trường đại học, cao đẳng thuộc diện sắp 

xếp, tổ chức lại hoặc giải thể hoạt động. 

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn việc lập kế hoạch quỹ 

đất; hướng dẫn hoặc ban hành bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách 

đất đai, quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường liên quan đến xây dựng cơ 

sở vật chất cho các trường đại học và cao đẳng. 

đ) Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch xây dựng và có ý kiến thỏa 

thuận về quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trước khi cơ quan chủ quản 

đầu tư phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kỹ thuật cho 

các trường đại học và cao đẳng thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại và các khu 

quy hoạch khu đại học tập trung. 

e) Bộ Nội vụ 

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn thực hiện 

việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường phù hợp với mục tiêu và nội dung 

rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 

2006 - 2020. 



g) Các Bộ, ngành và địa phương có trường đại học, cao đẳng 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc rà 

soát, điều chỉnh mạng lưới các trường thuộc quyền quản lý; 

- Chỉ đạo các trường thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại thực hiện các 

công việc liên quan đến xử lý tài chính, tài sản và nhân sự. 

h) Các Bộ, ngành liên quan 

Các Bộ, ngành khác có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm 

quyền được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có trường triển khai công tác rà soát, điều chỉnh mạng lưới tránh tình 

trạng thất thoát tài chính và lãng phí tài sản. 

i) Các trường đại học và cao đẳng 

- Chủ động thực hiện đánh giá thực trạng các điều kiện bảo đảm chất 

lượng đào tạo phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định quy chuẩn; đề xuất 

phương án phát triển nhà trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, báo 

cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản và các Bộ, ngành liên quan; 

- Chấp hành Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ 

quản, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc 

trung ương về công tác sắp xếp, tổ chức lại liên quan đến việc thực hiện rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 

2013. 

Những công việc đã được thực hiện theo Quyết định số 121/2007/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 được 

tiếp tục điều chỉnh để thực hiện theo Quyết định này. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=121/2007/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=121/2007/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). 
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