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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số:               /KH-BGDĐT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH  
Thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với  

các trình độ của giáo dục đại học năm 2022 

  

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

(VQF) đối với các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH) (sau đây gọi tắt là 

Quyết định số 436/QĐ-TTg), giai đoạn 2020-2025; triển khai Kế hoạch số 

1027/KH-BGDĐT ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 

giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg, Bộ GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết thực 

hiện Khung trình độ quốc gia đối với các trình độ của GDĐH năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định 

436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Bộ GDĐT về triển 

khai xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH; xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; 

- Xây dựng 06 chuẩn chương trình đào tạo cho khối ngành: Pháp luật, 

khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; toán và thống kê; máy tính và công 

nghệ thông tin;  môi trường và bảo vệ môi trường; và ngôn ngữ, văn học và văn 

hóa nước ngoài. 

- Tổ chức thẩm định và ban hành các chuẩn chương trình đào tạo cho các 

khối ngành đã xây dựng năm 2021 gồm: tài chính - kế toán; nông, lâm nghiệp và 

thủy sản; kỹ thuật và công nghệ; kiến trúc và xây dựng; và các chuẩn chương 

trình đã được Bộ GDĐT và các bộ theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 

giao tổ chức xây dựng năm 2022; 

- Hoàn thiện xây dựng báo cáo tham chiếu đối với các trình độ của GDĐH 

giữa Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN 

theo kế hoạch của Ủy ban tham chiếu ASEAN. 
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2. Yêu cầu 

Thống nhất nhận thức, yêu cầu đối với các đơn vị, cá nhân liên quan đến 

xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, nhóm ngành đối với các 

trình độ của GDĐH bảo đảm tính chuẩn mực, cơ bản, hiện đại, thiết thực, kế 

thừa và liên thông; tính đa dạng trong sự thống nhất về chuẩn kiến thức của các 

chương trình đào tạo GDĐH, tạo thuận lợi cho hội nhập và công nhận văn bằng 

giữa các quốc gia. 

- Tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.   

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản, quy định, tài liệu 

hướng dẫn thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình 

độ của GDĐH 

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ sở GDĐH, các đơn 

vị liên quan xây dựng các quy định, văn bản, tài liệu hướng dẫn triển khai thực 

hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH; tổ chức 

các hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các 

cơ sở GDĐH và các bên liên quan. 

2. Thành lập các hội đồng tư vấn khối ngành, hội đồng thẩm định để 

xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các khối 

ngành đối với các trình độ của GDĐH  

Thành lập Hội đồng tư vấn khối ngành, Hội đồng thẩm định chuẩn 

chương trình đào tạo theo nhiệm vụ Bộ GDĐT được Thủ tướng Chính phủ giao 

tại Quyết định số 436/QĐ-TTg: 

- Các cơ sở GDĐH, hiệp hội, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các đơn 

vị liên quan giới thiệu thành viên tham gia hội đồng tư vấn khối ngành theo đề 

nghị của Bộ GDĐT. 

- Bộ GDĐT xem xét, lựa chọn các thành viên tham gia Hội đồng tư vấn 

khối ngành, Hội đồng thẩm định chuẩn chương trình đào tạo do cơ sở GDĐH, 

hiệp hội, doanh nghiệp, viện nghiên cứu giới thiệu để ra quyết định thành lập, 

hoàn thành trước 15/4/2022. 

3. Xây dựng, thẩm định chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, 

khối ngành đối với các trình độ của GDĐH 

a) Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho các cơ sở GDĐH đủ năng lực làm đầu 

mối chủ trì các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo theo 

ngành, nhóm ngành đào tạo đối với các trình độ của GDĐH. Hoàn thành trước 

tháng 5/2022. 
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b) Hội đồng tư vấn khối ngành chủ trì, phối hợp với các cơ sở GDĐH xây 

dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo 

theo ngành, nhóm ngành đào tạo đối với các trình độ của GDĐH theo hướng dẫn 

của Bộ GDĐT, báo cáo Bộ GDĐT đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian, 

hoàn thành trước tháng 9/2022. 

đ) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ sở GDĐH và các Hội đồng tư 

vấn khối ngành tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến giảng viên, các chuyên gia, 

nhà khoa học, doanh nghiệp và các cơ sở GDĐH về các Dự thảo chuẩn chương 

trình đào tạo đối với các khối ngànhdo các Hội đồng tư vấn khối ngành xây 

dựng. Thời gian hoàn thành trước tháng 11/2022. 

e) Các Hội đồng tư vấn khối ngành chủ trì, phối hợp với các cơ sở GDĐH 

chủ trì chỉnh sửa, hoàn thiện các chuẩn chương trình đào tạo trên cơ sở ý kiến 

góp ý của các cơ sở GDĐH và các bên liên quan, trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

nhận được ý kiến từ Bộ GDĐT. 

g) Năm 2022, Bộ GDĐT xây dựng 06 chuẩn chương trình: Pháp luật, 

khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; toán và thống kê; máy tính và công 

nghệ thông tin; môi trường và bảo vệ môi trường; và Ngôn ngữ, văn học và văn 

hóa nước ngoài. 

4. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDĐH rà soát, điều chỉnh chương trình 

đào tạo theo quy định của chuẩn chương trình  

a) Bộ GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDĐH tổ chức các hội thảo, tập huấn 

nâng cao năng lực cho giảng viên, cán bộ phát triển chương trình và bảo đảm 

chất lượng; rà soát, xây dựng, thẩm định, ban hành, thực hiện và đánh giá 

chương trình đào tạo bảo đảm chất lượng và phù hợp với chuẩn chương trình 

đào tạo theo ngành, nhóm ngành đối với các trình độ của GDĐH. 

b) Các cơ sở GDĐH thực hiện rà soát, xây dựng, thẩm định, ban hành, 

thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo bảo đảm phù hợp với chuẩn chương 

trình đào tạo theo ngành, nhóm ngành đối với các trình độ của GDĐH và báo 

cáo Bộ GDĐT. 

5. Xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ của GDĐH với Khung tham chiếu trình độ ASEAN 

a) Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp 

tục xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung 

tham chiếu trình độ ASEAN đối với các trình độ của GDĐH đảm bảo đầy đủ 

các tiêu chí theo yêu cầu, lộ trình của Ủy ban tham chiếu khung trình độ 

ASEAN.  

b) Bộ GDĐT tổ chức các các hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các chuyên gia 
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trong nước và nước ngoài, nhà khoa học, các cơ sở GDĐH và các bên liên quan 

khác để chỉnh lý, hoàn thiện các báo cáo tham chiếu theo yêu cầu của Ủy ban 

tham chiếu khung trình độ ASEAN, hoàn thành trước tháng 11/2022. 

c) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

tham gia các cuộc họp hằng năm theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu khung 

trình độ ASEAN để báo cáo và xin ý kiến góp ý của các nước ASEAN về dự 

thảo báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham 

chiếu trình độ ASEAN. Thời gian hoàn thành theo kế hoạch năm 2022 của Ủy 

ban tham chiếu khung trình độ ASEAN. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH 

a) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất công tác triển khai Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam tại các cơ sở GDĐH và các bộ, ngành, địa phương. 

Thời gian thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra hằng năm của Bộ GDĐT. 

b) Bộ GDĐT giao Vụ GDĐH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám sát công tác xây dựng chuẩn chương trình đào 

tạo cho các ngành, khối ngành.  

7. Thực hiện truyền thông, sơ kết và tổng kết triển khai Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH 

a) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo 

các cơ sở GDĐH xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông về chuẩn chương 

trình đào tạo theo các vấn đề chung, vấn đề cụ thể của từng ngành, nhóm ngành 

thông qua các sản phẩm truyền thông như tài liệu phát tay, video, bài báo, phóng 

sự... Thời gian thực hiện gắn với các hoạt động hằng năm tại Kế hoạch này. 

b) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá 

kết quả thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam giai đoạn 2020-2022 và tổ 

chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam, 

hoàn thành trước 12/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ GDĐH có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT theo dõi, đôn đốc 

các cơ sở GDĐH, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được 

giao theo Kế hoạch này theo đúng tiến độ, báo cáo Bộ trưởng Bộ GDĐT kết quả 

thực hiện. 

Vụ GDĐH trên cơ sở ngân sách được giao năm 2022: 

- Xây dựng 06 chuẩn chương trình đào tạo (Pháp luật, khoa học giáo dục và 
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đào tạo giáo viên; toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; môi 

trường và bảo vệ môi trường; và Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài).  

- Chủ trì tổ chức thẩm định các chuẩn chương trình đã được xây dựng trong 

năm 2021 và 2022 của Bộ GDĐT và các các Bộ liên quan. 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các bộ, ngành thực hiện xây dựng chuẩn 

chương trình theo đúng phân công tại Quyết định số 436/QĐ-TTG và việc thực 

hiện tại các cơ sở GDĐH.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá kết quả thực 

hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam giai đoạn 2020-2022 và tổ chức Hội 

nghị sơ kết triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hoàn thành 

trước 12/2022.2.  

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí chi 

thường xuyên từ ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ GDĐH trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giao 

nhiệm vụ cho các cơ sở GDĐH chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của các 

hội đồng tư vấn khối ngành xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các khối ngành 

đối với các trình độ của GDĐH. 

4. Các cơ sở GDĐH có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

được giao từ nguồn ngân sách của cơ sở GDĐH. 

5. Thủ trưởng cơ quan cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý 

của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công 

kèm theo thời hạn thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, đảm bảo đúng 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

IV. KINH PHÍ 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí 

hợp pháp của các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và các nguồn vốn 

huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch có trách 

nhiệm sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo) 

- Các Cục/Vụ: TCCB, HTQT, KHTC, QLCL, 

KHCN&MT, PC, Thanh tra Bộ, NGCBQLGD; 

TTTT Giáo dục (để t/h); 

- Các cơ sở GDĐH (để t/h); 

- Lưu: VT, GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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