
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
____________________ 

          

Số:          /QĐ-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày           tháng        năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học 

giai đoạn 2019 - 2025” trong giai đoạn 2021 - 2025  
________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai 

đoạn 2019 - 2025”; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định 

số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025” trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quyết định 

số 1499/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 

2019 - 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng 

Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c); 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các bộ: TC, KHĐT, KHCN, LĐTBXH (để ph/h); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h); 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để ph/h); 
- Các cơ sở giáo dục đại học (để th/h); 
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, GDĐH. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
________________________ 

 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025”  

trong giai đoạn 2021 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BGDĐT ngày       tháng       năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  
_______________________________ 

  

 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai 

đoạn 2019 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án 69), Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 69 giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể 

như sau:  

 I. Mục tiêu 

1. Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ triển khai các hoạt 

động thực hiện Đề án 69 giai đoạn 2021 - 2025.  

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học đáp ứng 

nhu cầu nguồn nhân lực. 

 3. Góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động, thúc đẩy khởi 

nghiệp sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và 

trên thế giới. 

 II. Nội dung (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này). 

III. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí và cơ chế tài chính để thực hiện Kế hoạch này thực hiện 

theo Mục IV của Đề án 69. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo 

dục đại học triển khai thực hiện Đề án 69;  

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, giám sát, báo cáo định kỳ hằng năm 

kết quả thực hiện Đề án 69; tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án 69, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ; đề xuất điều chỉnh, bổ sung Đề án 69 trong trường hợp 

cần thiết. 
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2. Vụ Kế hoạch - Tài chính  

- Thẩm định dự toán nhiệm vụ triển khai Đề án 69 của các đơn vị và cơ sở 

giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; gửi Bộ Tài chính bố trí ngân 

sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.  

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan cân đối, phân bổ 

nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, bố trí kinh phí triển khai Đề án 69 theo 

quy định của Luật Ngân sách.  

3. Trung tâm Truyền thông giáo dục - Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Kế hoạch này, các hoạt 

động và kết quả triển khai Đề án 69.  

4. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Phụ lục của Kế hoạch 

này phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài cơ quan Bộ Giáo 

dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đưa vào kế hoạch công tác 

hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở GDĐH tại mục II của Phụ 

lục theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

5. Các cơ sở giáo dục đại học  

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo Đề án 69 và tại Phụ lục của Kế 

hoạch này. 

b) Cung cấp thông tin cần thiết cho Hệ thống thu thập thông tin, phân tích 

và dự báo cung - cầu nguồn nhân lực trình độ cao. 

c) Hằng năm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện.  

 

 KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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