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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về việc tuyển sinh đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng ngân sách 
Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, bao gồm: đối 
tượng, điều kiện, nguyên tắc và phương thức tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và xử lý kết quả tuyển sinh. 

2. Quy chế này áp dụng đối với việc tuyển sinh trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ, thực tập và bồi dưỡng ở nước ngoài. 

3. Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi học nước ngoài theo các đề án, dự án do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã có văn bản hướng dẫn triển khai, quy định chi tiết công tác 
tuyển sinh. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

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

1. Đơn vị chủ trì tuyển sinh là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giao nhiệm vụ điều 
hành, phụ trách các công tác liên quan đến tuyển sinh đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hội đồng tuyển chọn là hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trên cơ 
sở đề xuất của đơn vị chủ trì tuyển sinh để thực hiện việc tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài. 

3. Nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp, hỗ trợ tài 
chính cho công dân Việt Nam đi học tập hoặc bồi dưỡng ở nước ngoài. 

4. Học bổng ngân sách Nhà nước là học bổng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước theo các đề án, dự 
án được Chính phủ phê duyệt. 

5. Học bổng Hiệp định là học bổng theo Thỏa thuận hợp tác và Hiệp định ký kết giữa Nhà nước và Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức quốc tế. 

6. Học bổng khác là học bổng do các nhà tài trợ cung cấp, bao gồm cả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) do các đơn vị, chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vận động, tiếp nhận, quản lý và 
sử dụng. 

  

Chương II 

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, NGUYÊN TẮC 

VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 



Điều 3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

Đối tượng dự tuyển đi học nước ngoài là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng 
các điều kiện sau: 

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

2. Đảm bảo có đủ sức khỏe để tham gia khóa học ở nước ngoài. 

3. Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng chương trình học bổng tương ứng. 

5. Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của từng chương trình học 
bổng. 

6. Trong độ tuổi theo quy định của từng chương trình học bổng. 

7. Nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ và lệ phí tuyển sinh (nếu có) theo quy định tại thông báo tuyển sinh. 

8. Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (đối với ứng viên là công 
chức, viên chức). 

9. Đáp ứng các điều kiện cụ thể khác của từng chương trình học bổng. 

Điều 4. Ưu tiên trong tuyển sinh 

1. Đối tượng ưu tiên 

a) Ứng viên thuộc các cơ quan, địa phương được ưu tiên về đào tạo nhân lực theo quy định của Chính 
phủ; 

b) Ứng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học; 

c) Các đối tượng ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của từng chương trình học bổng 
cụ thể. 

2. Ngành đào tạo ưu tiên 

a) Các ngành đào tạo phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn; 
các ngành học đặc thù cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các chương trình, đề án, dự án quốc 
gia do Chính phủ phê duyệt; 

b) Các ngành học Việt Nam chưa có khả năng đào tạo hoặc chất lượng  đào tạo chưa đáp ứng được nhu 
cầu thực tế, số lượng cán bộ ngành này ở Việt Nam còn thiếu; 

c) Các ngành học phía nước ngoài ưu tiên cấp học bổng cho Việt Nam. 

Điều 5. Nguyên tắc đăng ký dự tuyển 

1. Tại thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời triển khai nhiều chương trình học bổng, ứng viên chỉ 
được đăng ký dự tuyển một chương trình học bổng với trình độ cao hơn trình độ đã có văn bằng. Trường 
hợp đặc biệt sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. 

2. Ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phải đăng ký dự tuyển ngành học ở nước ngoài phù hợp với 
nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, địa phương cử đi học; phù hợp với vị trí việc 
làm, nhu cầu công tác của cơ quan hoặc ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó. 

Điều 6. Phương thức tuyển sinh 



1. Tuyển sinh đi học nước ngoài được thực hiện theo một trong các phương thức: xét tuyển; hoặc kết hợp 
giữa xét tuyển và thi tuyển. 

2. Căn cứ quy định của từng chương trình học bổng, đơn vị chủ trì tuyển sinh thống nhất ý kiến bằng văn 
bản với các đơn vị liên quan quyết định phương thức tuyển sinh đi học nước ngoài. 

Điều 7. Tiêu chí tuyển chọn ứng viên 

1. Trên cơ sở quy định cụ thể của từng chương trình học bổng, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này, Hội 
đồng tuyển chọn thống nhất với đơn vị chủ trì tuyển sinh và các đơn vị liên quan quy định các tiêu chí 
tuyển chọn và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí. 

2. Tiêu chí tuyển chọn bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thành tích, giải thưởng trong học tập, nghiên cứu, công tác (nếu có); 

b) Kết quả học tập của cấp học, trình độ đào tạo đã tốt nghiệp trước đó; 

c) Điểm ngoại ngữ (theo quy định cụ thể của chương trình học bổng); 

d) Đánh giá và thứ tự ưu tiên theo đề nghị của cơ quan giới thiệu dự tuyển (nếu có); 

đ) Thời gian công tác (nếu có); 

e) Kết quả thi tuyển (nếu có); 

g) Các tiêu chí và quy định ưu tiên khác theo quy định của từng chương trình học bổng. 

  

Chương III 

TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

Điều 8. Thông báo tuyển sinh 

1. Thông báo tuyển sinh đi học nước ngoài được gửi đến các cơ quan, bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương 
tùy theo yêu cầu và tính chất phù hợp của chương trình học bổng; được đăng tải công khai trên trang 
thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn và trang thông tin điện tử của 
đơn vị chủ trì tuyển sinh. Thông báo tuyển sinh được đăng tải trên các trang thông tin điện tử này có giá 
trị pháp lý như văn bản chính. 

2. Nội dung thông báo tuyển sinh gồm: nước gửi đến đào tạo, trình độ đào tạo, phương thức tuyển sinh, số 
lượng học bổng, chỉ tiêu học bổng cho từng trình độ, ngành (nếu có), chế độ học bổng, thời gian đào tạo, 
đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thời hạn dự tuyển. 

Điều 9. Hồ sơ đăng ký dự tuyển  

1. Trên cơ sở quy định cụ thể của từng chương trình học bổng và ý kiến của các đơn vị liên quan, đơn vị 
chủ trì tuyển sinh quy định hồ sơ dự tuyển phù hợp với từng đối tượng và trình độ tuyển sinh. 

2. Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ tương ứng với cấp học hoặc trình độ đào tạo đăng ký dự tuyển theo hình 
thức nộp trực tiếp trong giờ hành chính hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến địa chỉ nhận hồ sơ theo quy định 
tại thông báo tuyển sinh và nộp hồ sơ trực tuyến (nếu có). 

3. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển đối với cấp học, trình độ đào tạo được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chế 
này. 

4. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại Phụ lục III kèm theo Quy chế này. 



Điều 10. Hội đồng tuyển chọn 

1. Hội đồng tuyển chọn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập bao gồm các thành phần: 

a) Chủ tịch Hội đồng: đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì tuyển sinh; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan; 

c) Các ủy viên Hội đồng: đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ 
yêu cầu cụ thể của từng chương trình học bổng, các ủy viên hội đồng có thể bao gồm đại diện nhà tài trợ 
và các cơ quan, đơn vị khác. 

2. Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn có Tổ thư ký Hội đồng tuyển chọn bao gồm Tổ trưởng Tổ thư ký 
và các thành viên Tổ thư ký là công chức, viên chức công tác tại đơn vị chủ trì tuyển sinh, các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị khác (nếu có). 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn: 

a) Thống nhất nguyên tắc làm việc và các tiêu chí tuyển chọn ứng viên; 

b) Tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng tuyển sinh và 
các tiêu chí tuyển chọn theo quy định của từng chương trình học 
bổng;                                                                             

c) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh trong 
quá trình thực hiện tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài; 

d) Phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển 
chọn ứng viên đi học nước ngoài; 

đ) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả tuyển chọn ứng viên. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ thư ký: 

a) Phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh lập danh sách trích ngang, phân loại ứng viên theo trình độ đào 
tạo, nước đăng ký dự tuyển; 

b) Phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự tuyển với danh sách trích ngang; 

c) Sắp xếp thứ tự ứng viên dự tuyển từ cao xuống thấp theo các tiêu chí tuyển chọn theo từng trình độ đào 
tạo và nước đăng ký dự tuyển; 

d) Trình Hội đồng tuyển chọn xem xét danh sách ứng viên dự tuyển; 

đ) Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển chọn; 

e) Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng tuyển chọn; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình tuyển sinh theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng tuyển 
chọn. 

5. Người có bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh chị em ruột đăng ký dự tuyển theo các chương trình học bổng 
thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng. 

Điều 11. Nhiệm vụ của đơn vị chủ trì tuyển sinh 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyển sinh đi học nước ngoài theo các 
chương trình, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



2. Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn và Tổ thư ký 
giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn. 

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông báo 
tuyển sinh. 

4. Thu hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển (nếu có) theo thời hạn của thông báo tuyển sinh. 

5. Bố trí các điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết cho các hoạt động của Hội đồng tuyển chọn. 

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh đi học nước ngoài 
bao gồm việc lập trích ngang, xử lý hồ sơ dự tuyển và tuyển chọn ứng viên quy định tại Điều 12 của Quy 
chế này. 

7. Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển chọn. 

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kết quả sau tuyển chọn cho ứng viên. 

9. Thực hiện lưu trữ hồ sơ và tài liệu tuyển sinh theo quy định hiện hành. 

10. Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác tuyển sinh đi học nước ngoài. 

Điều 12. Trình tự xử lý hồ sơ dự tuyển và tuyển chọn ứng viên 

1. Trong thời gian không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển học bổng, Hội 
đồng tuyển chọn tổ chức họp xét và thống nhất danh sách ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đạt yêu 
cầu sơ tuyển (đối với chương trình học bổng có sơ tuyển). 

2. Đơn vị chủ trì tuyển sinh thống nhất kết quả tuyển chọn với các bên liên quan (nếu có) trình Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt. 

Điều 13. Thông báo kết quả tuyển chọn 

Đơn vị chủ trì tuyển sinh gửi thông báo tới các ứng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn theo 
một hoặc kết hợp các hình thức sau đây: 

1. Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của 
đơn vị chủ trì tuyển sinh. 

2. Thông báo qua bưu điện theo đường văn thư. 

3. Thông báo qua thư điện tử cá nhân (email) của ứng viên. 

4. Thông báo trên hệ thống tuyển sinh của Cục Đào tạo với nước ngoài tại địa 
chỉ: https://tuyensinh.vied.vn. 

5. Các hình thức khác theo quy định của chương trình học bổng. 

  

Chương IV 

XỬ LÝ KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

Điều 14. Bồi dưỡng ngoại ngữ 

1. Ứng viên được tuyển chọn đi học nước ngoài cần chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ để 
đáp ứng điều kiện ngoại ngữ của cơ sở giáo dục ở nước ngoài. 



2. Ứng viên được tuyển chọn đi học nước ngoài nếu có nguyện vọng tạm dừng học tập hoặc công tác để 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ phải xin phép cơ sở giáo dục hoặc cơ quan công tác. Sau thời 
gian học ngoại ngữ ứng viên phải trở về cơ sở giáo dục, cơ quan công tác để tiếp tục học tập, công tác 
trong khi chờ làm thủ tục đi học nước ngoài. 

Điều 15. Liên hệ cơ sở giáo dục nước ngoài tiếp nhận ứng viên 

1. Đơn vị chủ trì tuyển sinh cấp xác nhận học bổng cho ứng viên được tuyển chọn đi học nước ngoài để 
đăng ký nhập học với cơ sở giáo dục nước ngoài (theo quy định của từng chương trình học bổng). 

2. Liên hệ cơ sở giáo dục nước ngoài cho ứng viên:                                              

a) Đơn vị chủ trì tuyển sinh phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ liên hệ với các cơ sở giáo dục nước 
ngoài, xin văn bản tiếp nhận đào tạo cho các ứng viên đã được tuyển chọn; 

b) Ứng viên tự liên hệ, xin văn bản tiếp nhận đào tạo chính thức từ cơ sở giáo dục nước ngoài. 

Điều 16. Thủ tục cử đi học nước ngoài 

1. Hồ sơ cử đi học nước ngoài 

Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài hoàn thiện thủ tục cử đi học sau khi nhận được văn bản 
tiếp nhận đào tạo chính thức từ cơ sở giáo dục nước ngoài. Ngoài hồ sơ dự tuyển đã nộp, hồ sơ đi học 
nước ngoài cần bổ sung thêm các loại giấy tờ quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chế này. 

2. Quy trình xử lý hồ sơ đi học nước ngoài 

a) Đối với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyển chọn đi học theo học bổng 
ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy triệu tập đi học nước ngoài và 
ra quyết định cử đi học khi có văn bản của cơ quan công tác đồng ý cử ứng viên đi học nước ngoài; 

b) Đối với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương được tuyển chọn đi học theo học bổng 
khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo kết quả trúng tuyển đến ứng viên và cơ quan công 
tác của ứng viên để giải quyết thủ tục đi học nước ngoài; 

c) Đối với ứng viên chưa có cơ quan công tác, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cử đi học nước 
ngoài. 

3. Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết thủ tục cử người đi học ở nước ngoài tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận 
kết quả cấp học bổng của phía nước ngoài (nếu có) và nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung 
hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết. 

Điều 17. Những thay đổi sau khi có kết quả tuyển chọn 

1. Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nếu có nguyện vọng thay đổi nước đến học hoặc 
ngành học phải báo cáo với cơ quan giới thiệu dự tuyển và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thay đổi nước 
đến học, ngành học chỉ được xem xét khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và thực 
hiện (01) lần trước khi có quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Điều kiện được xem xét thay đổi nước đến học hoặc ngành học: 

a) Thay đổi nước đến học 

- Chương trình học bổng có các lựa chọn về nước đến học;     

- Ứng viên đã nộp hồ sơ xin tiếp nhận đào tạo tại ít nhất ba (03) cơ sở giáo dục ở nước đã trúng tuyển 
cùng với sự hỗ trợ của đơn vị chủ trì tuyển sinh nhưng không được cơ sở nào tiếp nhận; 



- Chỉ tiêu tuyển sinh tại nước xin chuyển đến học chưa sử dụng hết; 

- Đã được một cơ sở giáo dục có uy tín (có các chương trình học được kiểm định bởi các hiệp hội nghề 
nghiệp, tổ chức kiểm định giáo dục có uy tín quốc gia hoặc quốc tế; hoặc chương trình học được cơ quan 
có thẩm quyền quản lý, cho phép đào tạo và cấp bằng trong trường hợp nước đó chưa thực hiện hoặc ban 
hành danh sách các chương trình hoặc cơ sở giáo dục được kiểm định chất lượng) ở nước xin chuyển đến 
đồng ý tiếp nhận; 

- Kinh phí đào tạo tại cơ sở giáo dục ở nước xin chuyển đến phải thấp hơn hoặc bằng kinh phí đào tạo tại 
cơ sở giáo dục ở nước đã trúng tuyển. Trong trường hợp kinh phí đào tạo cao hơn, ứng viên phải tự thu 
xếp phần kinh phí vượt trội. 

b) Thay đổi ngành học: Ngành xin chuyển được xác định là ngành cùng nhóm ngành trong Danh mục 
giáo dục, đào tạo cấp III trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

3. Ứng viên có nguyện vọng thay đổi nước đến học hoặc ngành học nộp 01 bộ hồ sơ theo hình thức nộp 
trực tiếp trong giờ hành chính tại trụ sở làm việc của đơn vị chủ trì tuyển sinh hoặc gửi hồ sơ qua bưu 
điện, bao gồm các giấy tờ sau: 

a) Đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quy chế này; 

b) Văn bản tiếp nhận đào tạo của cơ sở giáo dục nước ngoài (đối với trường hợp xin đổi nước đến học); 

c) Minh chứng bằng văn bản về việc không được cơ sở giáo dục ở nước đã trúng tuyển tiếp nhận (đối với 
trường hợp xin đổi nước đến học); 

d) Văn bản ủng hộ và đồng ý cho phép thay đổi nước đến học, ngành học của cơ quan công tác hoặc cơ 
quan giới thiệu dự tuyển (đối với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương); 

đ) Văn bản đồng ý cho phép thay đổi nước đến học hoặc ngành học của nhà tài trợ (nếu có). 

4. Trong thời gian tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của ứng viên, đơn vị chủ trì tuyển 
sinh sẽ xử lý và thông báo kết quả tới ứng viên bằng cách thức sau: 

a) Thông báo qua bưu điện theo đường văn thư; 

b) Thông báo qua thư điện tử cá nhân (email) của ứng viên; 

c) Các hình thức khác theo quy định của chương trình học bổng. 

Điều 18. Ứng viên xin rút không đi học 

1. Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân phải có đơn gửi 
Bộ Giáo dục và Đào tạo xin rút không đi học. Đối với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương được cử đi dự tuyển, đơn xin rút không đi học phải được cơ quan công tác xác nhận. 

2. Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân không được đăng 
ký dự tuyển các chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trong thời gian 02 năm kể từ 
ngày nộp đơn xin rút không đi học. 

Điều 19. Xem xét lại kết quả tuyển chọn 

1. Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị xem xét lại kết quả tuyển chọn học bổng, 
đơn vị chủ trì tuyển sinh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, xử lý và có công văn trả 
lời chính thức trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. 

2. Việc xem xét lại kết quả tuyển chọn chỉ thực hiện một (01) lần đối với mỗi ứng viên dự tuyển một 
chương trình học bổng. 



  

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Khen thưởng 

1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì tuyển sinh đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng: 

a) Những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao; 

b) Những người có nhiều đóng góp cho công tác tuyển sinh. 

2. Kinh phí khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh. 

Điều 21. Xử lý vi phạm đối với ứng viên 

1. Ứng viên dự tuyển đi học nước ngoài có hành vi vi phạm quy chế này, căn cứ tính chất, mức độ, hậu 
quả của hành vi vi phạm, áp dụng các hình thức xử lý sau: 

a) Không được phép đăng ký dự tuyển đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quản lý trong thời gian tối thiểu 02 năm hoặc vĩnh viễn; hủy kết quả tuyển chọn (áp dụng 
với người đã được tuyển chọn); 

b) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. 

2. Ứng viên là công chức, viên chức bị xử lý kỉ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên 
chức và các văn bản quy định về xử lý kỷ luật công chức, viên 
chức.                                                                                         3. Căn cứ tính chất và mức độ vi phạm quy 
chế, lãnh đạo đơn vị chủ trì tuyển sinh quyết định áp dụng hình thức xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 
này hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. 

Việc xử lý vi phạm đối với ứng viên phải được thông báo tới ứng viên và cơ quan, địa phương nơi người 
đó làm việc, cư trú. 

Điều 22. Xử lý vi phạm đối với người tham gia công tác tuyển sinh 

1. Người tham gia công tác tuyển sinh là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế, nếu có đủ 
chứng cứ, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của Luật cán 
bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản quy định về xử lý kỷ luật công chức, viên chức. 

2. Đối với những người vi phạm quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài là nhân viên hợp đồng, lãnh đạo 
đơn vị sử dụng lao động quyết định xử lý theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật 
hiện hành. 

Điều 23. Trách nhiệm của ứng viên dự tuyển 

1. Hoàn thiện hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và trung thực của thông tin cung 
cấp trong hồ sơ; nộp hồ sơ dự tuyển đầy đủ, đúng hạn và đăng ký dự tuyển theo đúng quy định. 

2. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ của người dự tuyển học bổng theo quy định 
của từng chương trình học bổng. 

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan giới thiệu ứng viên dự tuyển 

1. Cử người tham gia dự tuyển bằng văn bản theo đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận trong hồ sơ dự tuyển của ứng viên. 



3. Chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục cử ứng viên đã được tuyển chọn đi học, tiếp nhận và bố trí công tác 
cho ứng viên sau khi tốt nghiệp về nước (theo cam kết tuyển dụng khi cử ứng viên đi học). 

4. Tạo điều kiện cho ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài tham gia các khóa bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản tổ chức hoặc do ứng viên chủ động 
đăng ký tham gia. 

5. Tiếp nhận ứng viên về tiếp tục học tập, công tác đối với ứng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
tuyển chọn nhưng ứng viên xin rút không đi học (có lý do chính đáng). 

Điều 25. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Cục Đào tạo với nước ngoài: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc ra thông báo tuyển sinh, tổ chức thực hiện tuyển 
sinh đi học nước ngoài và xử lý kết quả sau tuyển chọn đối với các dự án, đề án, chương trình học bổng 
theo phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Quy chế này và các 
văn bản liên quan;                                                                                                         

b) Phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh khác thực hiện tuyển sinh đi học nước ngoài đối với các dự án, 
đề án, chương trình học bổng do đơn vị khác chủ trì tuyển sinh theo phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm và dự toán 
ngân sách để thực hiện các chương trình học bổng ngân sách nhà nước, Hiệp định và học bổng khác; 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, báo cáo số liệu tuyển sinh đi học nước ngoài theo 
các chương trình học bổng. 

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính cân đối chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tài chính trong việc tuyển sinh đi học 
nước ngoài có sử dụng ngân sách Nhà nước. 

3. Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh xác minh chất lượng, uy tín của cơ sở giáo 
dục nước ngoài tiếp nhận người học. 

4. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh xác minh, công 
nhận văn bằng đã tốt nghiệp ở nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho ứng viên. 

5. Các Cục, Vụ và đơn vị khác phối hợp với đơn vị chủ trì tuyển sinh xử lý các công việc liên quan đến 
công tác tuyển sinh đi học nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2013 sẽ áp dụng quy chế tuyển sinh đi học nước 
ngoài ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

2. Các đề án, dự án tuyển sinh đi học nước ngoài được xây dựng và triển khai sau ngày thông tư này có 
hiệu lực, nếu xây dựng văn bản quy định chi tiết công tác tuyển sinh theo đặc thù của đề án, dự án, phải 
đảm bảo các điều kiện, nguyên tắc chung về tổ chức tuyển sinh quy định tại Quy chế này.  

  

 


