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QUY ĐỊNH  

Về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:07/QĐ-CĐBC ngày 15  tháng 02 năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (sau đây gọi là liên kết 

đào tạo) bao gồm: đối tượng, hình thức liên kết đào tạo, tổ chức liên kết đào tạo, quyền và 

nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng cho Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị 

doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu liên kết đào tạo liên quan đến các nội dung 

quy định tại Điều 1 của Quy định này. 

2. Quy định này không áp dụng với đối tượng liên kết tổ chức thực hiện chương trình 

đào tạo có yếu tố nước ngoài. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Liên kết đào tạo là sự hợp tác giữa Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản 

trị doanh nghiệp  với các đơn vị phối hợp liên kết đào tạo để tổ chức thực hiện các chương 

trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, chứng chỉ sơ cấp nhưng không hình 

thành pháp nhân mới.  

2. Liên kết đào tạo trong nước là hình thức hợp tác giữa Trường Cao đẳng bán công 

Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp với các đơn vị, cá nhân trong nước có nhu cầu liên kết 

đào tạo. 

3. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo là trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, 

trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng; chịu trách nhiệm 

chính trong tổ chức quá trình liên kết đào tạo (bao gồm: ra thông báo và công nhận kết quả 

tuyển sinh, quản lý chất lượng, đánh giá và công nhận kết quả học tập, rèn luyện, cấp bằng 

tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo). 

4. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là đơn vị, cá nhân có nhu cầu liên kết đào tạo; trực 

tiếp tham gia liên kết đào tạo với vai trò phối hợp với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo trong 

quản lý, giảng dạy lý thuyết, giảng dạy thực hành và đảm bảo các điều kiện thực hiện liên kết 
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đào tạo (Cơ sở vật chất, thiết bị, nhà xưởng, quản lý học sinh, sinh viên, v.v…). 

Điều 4. Hình thức liên kết đào tạo 

Liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức sau: 

1. Liên kết phối hợp đào tạo là việc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trực tiếp tham gia 

giảng dạy chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ 

sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo. 

2. Liên kết đặt lớp đào tạo là việc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia 

giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào 

tạo. 

Chương II 

TỔ CHỨC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ  

CỦA CÁC BÊN THAM GIA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

  

Điều 5. Tổ chức liên kết đào tạo 

1. Yêu cầu chung 

a) Ngành, nghề đào tạo dự kiến liên kết phải phù hợp; 

b) Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, 

cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, chương trình, giáo trình phù hợp với mục tiêu của khóa 

học theo quy định của các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

c) Việc quản lý người học trong quá trình đào tạo được thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường 

cao đẳng. 

2. Đối với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo 

a) Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp đối với ngành, nghề dự định liên kết đào tạo;  

b) Chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo: 

- Nếu đơn vị chưa thực hiện đủ quy mô tuyển sinh đã được cấp theo Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thì chỉ tiêu tuyển sinh liên kết là phần còn lại của 

quy mô tuyển sinh được cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

- Nếu đơn vị đã thực hiện đủ quy mô tuyển sinh, thì đơn vị phải đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp, trong trường hợp tăng quy mô tuyển sinh của từng ngành, từng 

nghề đào tạo vượt 10% trở lên so với quy mô tuyển sinh được cấp hoặc trường hợp liên kết 

với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc 

phân hiệu theo quy định tại khoản 1, khoản 7, Điều 18, Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp.  

c) Đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải có 
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đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 60% khối lượng của chương trình 

đào tạo; 

d) Đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải có đội 

ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu giảng dạy 100% khối lượng của chương trình đào tạo. 

3. Đối với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo 

a) Xác định được nhu cầu đào tạo về: ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo và chỉ tiêu 

tuyển sinh; 

b) Địa điểm đào tạo phải đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục 

vụ đào tạo, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh và an toàn lao động; có đội ngũ cán bộ quản lý 

phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học; 

c) Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chỉ được tham gia giảng dạy tối đa 40% khối 

lượng của chương trình đào tạo nếu đơn vị chủ trì liên kết đào tạo có yêu cầu, đồng thời phải 

bố trí cho giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy sinh hoạt chuyên môn với đơn vị chủ trì 

liên kết đào tạo.  

 Điều 6. Quyền của các bên tham gia liên kết đào tạo 

1. Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, thù lao cho người học trong quá 

trình thực tập tại doanh nghiệp theo quy định. 

2. Thỏa thuận, ký kết hợp đồng thực hiện liên kết đào tạo. 

 Điều 7. Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo 

1. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo 

a) Về tổ chức tuyển sinh: 

 Thực hiện tuyển sinh theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 

tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế 

tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.  

b) Về tổ chức đào tạo: 

-Thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định của chương trình đào tạo; lập kế 

hoạch thực hiện, phân công giảng dạy, đánh giá, công nhận kết quả học tập và rèn luyện; cấp 

phát văn bằng theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mẫu bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 

đẳng; 

- Liên kết đào tạo hình thức chính quy được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt nghiệp và Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. 

- Liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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c) Hiệu trưởng chủ trì liên kết đào tạo ban hành quyết định tuyển sinh liên kết đào tạo 

khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này. Quyết định tuyển sinh 

liên kết đào tạo phải nêu rõ tên ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo, đối tượng và hình 

thức tuyển sinh. 

2. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chịu trách nhiệm: 

a) Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng liên kết 

đào tạo; 

b) Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, việc tổ chức dạy, học 

và phản ánh kịp thời với đơn vị chủ trì đào tạo những biểu hiện sai phạm để kịp thời chấn 

chỉnh. 

Chương III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên kết đào 

tạo  

 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng liên kết đào tạo, Trường Cao đẳng 

bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).  

 2. Hằng năm, báo cáo bằng văn bản tình hình liên kết đào tạo của đơn vị tính đến ngày 

31 tháng 12 về cơ quan chủ quản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 

01 của năm tiếp theo.  

 3. Lưu trữ hồ sơ liên kết đào tạo theo các quy định hiện hành về chế độ lưu trữ. 

 
 


