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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính
thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng
ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 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 Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai
đoạn 2013 - 2020”;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông
tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số
599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào
tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này quy định việc tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện
Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”
được phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 599).
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2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan
trong việc thực hiện Đề án 599.
Điều 2. Đối tượng tuyển sinh
1. Trình độ đại học:
a) Học sinh đoạt giải Olympic quốc tế;
b) Học sinh có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Thể dục Thể thao.
2. Trình độ thạc sĩ:
a) Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học;
b) Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa
học và công nghệ, các bộ, ngành và cơ quan nhà nước.
Điều 3. Thời gian thực hiện, phương thức đào tạo
1. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2013 đến năm 2020. Trong đó, thời gian
tuyển mới các đối tượng đi học từ năm 2015 đến năm 2017.
2. Phương thức đào tạo:
a) Đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài;
b) Đào tạo theo phương thức phối hợp gồm một phần thời gian đào tạo ở trong
nước và một phần thời gian đào tạo ở nước ngoài.
Chương II
ĐÀO TẠO TẬP TRUNG TOÀN THỜI GIAN Ở NƯỚC NGOÀI
Điều 4. Đối tượng dự tuyển
Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch này.
Điều 5. Điều kiện dự tuyển
1. Điều kiện chung:
a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi học nước ngoài,
không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Đăng ký dự tuyển đi đào tạo trình độ cao hơn trình độ đã có văn bằng;
c) Đăng ký ngành học tại nước ngoài theo đúng ngành học đã đoạt giải thưởng
quốc tế (đối với người đi học đại học), ngành học đã tốt nghiệp đại học hoặc phải
phù hợp với nhu cầu công tác của cơ quan, địa phương cử đi học (đối với người đi
học thạc sĩ);
d) Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này;
đ) Có cam kết hoàn thành nghĩa vụ học tập và về nước phục vụ sau khi tốt
nghiệp theo quy định, được cơ quan đang công tác (đối với đối tượng đào tạo trình
độ thạc sĩ) hoặc gia đình (đối với đối tượng đào tạo trình độ đại học) xác nhận;
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e) Đối tượng đi học đại học là ứng viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông và
đang học đại học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các cơ sở giáo dục đại học
Việt Nam vào thời điểm ban hành thông báo tuyển sinh;
g) Đối tượng dự tuyển đi học thạc sĩ phải dưới 35 tuổi tính đến ngày ban hành
thông báo tuyển sinh.
2. Điều kiện cụ thể:
Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện chung quy định tại khoản 1
Điều này và các điều kiện cụ thể tương ứng với trình độ dự tuyển như sau:
a) Trình độ đại học:
- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này phải là
học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn cử dự thi và đoạt giải nhất, nhì, ba tại
các kỳ thi Olympic quốc tế;
- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này phải là
học sinh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử dự thi và đoạt giải nhất, nhì, ba
các kỳ thi quốc tế thuộc lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật và Thể dục - Thể thao.
b) Trình độ thạc sĩ:
- Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này phải có bằng
tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên. Trường hợp đối tượng dự tuyển
có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cơ quan có
thẩm quyền công nhận văn bằng hoặc làm thủ tục công nhận văn bằng tại Cục
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các
trường hợp đi học theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước và học bổng
Hiệp định do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý);
- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này phải
là giảng viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, có
ít nhất 02 năm công tác liên tục tại cơ sở cử đi học và được cơ sở xét chọn, cử
dự tuyển;
- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này phải
đáp ứng các quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và được cơ quan xét chọn và cử
dự tuyển.
Điều 6. Điều kiện ngoại ngữ
1. Ứng viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch
này phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của ngoại ngữ sẽ sử dụng trong học tập
tương đương trình độ B1 trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu do một cơ
quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời
điểm dự tuyển.

CÔNG BÁO/Số 377 + 378/Ngày 27-3-2015

35

2. Ứng viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch
này phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của ngoại ngữ sẽ sử dụng trong học tập
tương đương trình độ B2 trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu do một cơ
quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời
điểm dự tuyển.
3. Miễn chứng chỉ ngoại ngữ
Ứng viên có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài nay trở lại nước đó học tập hoặc
ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng
để theo học chương trình đào tạo cao hơn thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.
Điều 7. Thời gian và hình thức đào tạo
1. Thời gian đào tạo
a) Đối với trình độ đại học: Theo yêu cầu của chương trình đào tạo ở nước
ngoài nhưng không quá 04 năm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết
định đối với các trường hợp có thời gian đào tạo quá 04 năm theo yêu cầu của
chương trình đào tạo;
b) Đối với trình độ thạc sĩ: Theo yêu cầu của chương trình đào tạo nhưng
không vượt quá 02 năm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định
đối với các trường hợp có thời gian đào tạo quá 02 năm theo yêu cầu của chương
trình đào tạo.
2. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.
Điều 8. Ngành học, nước cử đi học
1. Ngành học
a) Trình độ đại học: Ứng viên trúng tuyển sẽ được gửi đi học các nhóm ngành
học sinh đã đoạt giải Olympic quốc tế, đoạt giải quốc tế trong lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật, Thể dục - Thể thao;
b) Trình độ thạc sĩ: Ưu tiên tuyển sinh và đào tạo theo ngành/nhóm ngành. Các
ngành lựa chọn gửi đi đào tạo ở nước ngoài là các ngành trong nước chưa có khả
năng đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện đảm bảo đào tạo chất lượng và theo nhu cầu
thực tế cần ưu tiên đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan nghiên cứu
khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành và cơ quan khác của nhà nước, bao gồm:
Các ngành công nghệ ưu tiên: Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ
sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa, Công
nghệ môi trường; các ngành khoa học và công nghệ lĩnh vực năng lượng nguyên
tử; các ngành khoa học cơ bản; các ngành khoa học kỹ thuật; các ngành khoa học y
dược; các ngành khoa học nông, lâm, ngư; các ngành khoa học hành chính công;
các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
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2. Nước cử đi học
Ưu tiên gửi đi đào tạo ở các nước tiên tiến trên thế giới và tại những cơ sở đào
tạo nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh
sách cơ sở đào tạo nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác được đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo
tại địa chỉ: www.vied.vn.
a) Trình độ đại học: Ưu tiên gửi đi đào tạo tại Anh, Ca-na-đa, Đức, Hoa Kỳ,
Liên bang Nga, Nhật Bản, Ô-xtơ-rây-li-a, Pháp, Xin-ga-po, Trung Quốc và một số
nước khác có thế mạnh về từng lĩnh vực đào tạo;
b) Trình độ thạc sĩ: Ưu tiên gửi đi đào tạo tại Anh, Ca-na-đa, Đức, Hà Lan,
Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Niu Di-lân, Ô-xtơ-rây-li-a, Pháp,
Xin-ga-po, Trung Quốc (gồm cả Hồng Kông và Đài Loan) và một số nước khác có
thế mạnh về từng lĩnh vực đào tạo.
Điều 9. Hồ sơ xét tuyển, thông báo tuyển sinh
1. Hồ sơ xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2013/
TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài.
2. Thông báo tuyển sinh được ban hành hàng năm, có thể thực hiện từ 1 đến 2
lần tuyển sinh theo từng trình độ đào tạo. Nội dung thông báo tuyển sinh bao
gồm số lượng học bổng, phân bổ chỉ tiêu học bổng (nếu có), nước gửi đi đào
tạo, trình độ và ngành đào tạo, chế độ học bổng, đối tượng, điều kiện, hồ sơ và
thời hạn dự tuyển.
3. Thông báo tuyển sinh 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 Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:
www.vied.vn.
Điều 10. Quy trình xét tuyển và cử ứng viên trúng tuyển đi đào tạo ở nước
ngoài
1. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng xét tuyển để thẩm
định danh sách ứng viên theo nguyên tắc xét tuyển quy định tại khoản 2 Điều này,
trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
2. Nguyên tắc xét tuyển
a) Trình độ đại học: Trường hợp các ứng viên dự tuyển có các tiêu chuẩn
ngang nhau thì xét tuyển ứng viên đạt nhiều tiêu chí hơn. Việc xét tuyển được thực
hiện bằng cách sắp xếp danh sách ứng viên dự tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp
theo các tiêu chí sau đây:
- Thành tích đoạt giải thưởng quốc tế;
- Kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;
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- Điểm trung bình kết quả học tập của các kỳ học tại trường đại học đang học
(tính đến thời điểm dự tuyển);
- Điểm trung bình 03 năm học trung học phổ thông;
- Điểm ngoại ngữ (theo quy định cụ thể của thông báo tuyển sinh);
- Các tiêu chí ưu tiên, thành tích khác theo quy định;
- Đánh giá và thứ tự ưu tiên theo đề nghị của cơ quan giới thiệu dự tuyển (nếu có).
b) Trình độ thạc sĩ: Trường hợp các ứng viên dự tuyển có các tiêu chuẩn ngang
nhau thì xét tuyển ứng viên đạt nhiều tiêu chí hơn. Việc xét tuyển được thực hiện
bằng cách sắp xếp danh sách ứng viên dự tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp theo
các tiêu chí sau đây:
- Thâm niên công tác;
- Ngành đăng ký đi học;
- Kết quả tốt nghiệp đại học;
- Công trình nghiên cứu khoa học (bài báo, báo cáo khoa học, giải thưởng,
bằng sáng chế…), thành tích trong học tập, nghiên cứu và công tác;
- Đối tượng ưu tiên theo vùng miền;
- Điểm ngoại ngữ (theo quy định cụ thể của thông báo tuyển sinh);
- Đánh giá và thứ tự ưu tiên theo đề nghị của cơ quan giới thiệu dự tuyển.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định danh sách ứng viên trúng
tuyển đi học ở nước ngoài. Trước khi có quyết định đi học ở nước ngoài, ứng viên
trúng tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt yêu cầu theo quy định của cơ
sở đào tạo nước ngoài (trừ các đối tượng thuộc khoản 3 Điều 6 của Thông tư liên
tịch này).
4. Kết quả trúng tuyển có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký quyết
định phê duyệt trúng tuyển.
5. Việc liên hệ cơ sở đào tạo cho ứng viên được thực hiện theo các cách sau:
a) Cục Đào tạo với nước ngoài tiến hành các thủ tục liên hệ đăng ký học với
các cơ sở đào tạo nước ngoài cho các ứng viên;
b) Ứng viên tự liên hệ với cơ sở đào tạo nước ngoài.
6. Sau khi ứng viên có giấy tiếp nhận của cơ sở đào tạo ở nước ngoài và đáp
ứng đủ các điều kiện về hồ sơ và các quy định hiện hành, Cục trưởng Cục Đào
tạo với nước ngoài ra quyết định cử ứng viên trúng tuyển đi học ở nước ngoài
theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học
nước ngoài.
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Chương III
ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP
Điều 11. Đối tượng dự tuyển
Ứng viên dự tuyển theo phương thức đào tạo phối hợp là các đối tượng quy
định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này.
Điều 12. Điều kiện dự tuyển
Điều kiện dự tuyển đào tạo theo phương thức phối hợp thực hiện theo quy định
tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch này.
Điều 13. Thời gian và hình thức đào tạo
1. Theo phương thức 1+1 (một phần thời gian đào tạo trong nước và một phần
thời gian đào tạo tại nước ngoài).
2. Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.
Điều 14. Ngành học, nước cử đi học
1. Ngành học: Ưu tiên tuyển sinh và đào tạo theo ngành/nhóm ngành. Các
ngành lựa chọn đào tạo theo hình thức phối hợp là các ngành phù hợp với định
hướng của nhà nước và yêu cầu nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo trong
nước thông qua việc hợp tác, liên kết với các đối tác uy tín của nước ngoài, bao
gồm: Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật
liệu mới, Công nghệ môi trường; các ngành khoa học cơ bản; các ngành khoa học
kỹ thuật.
2. Nước cử đi học: Ưu tiên gửi đi đào tạo tại Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Niu Di-lân,
Ô-xtơ-rây-li-a, Pháp, Liên bang Nga.
Điều 15. Điều kiện đăng ký nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương
thức phối hợp
1. Điều kiện để các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ
theo phương thức phối hợp:
a) Là cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình
độ thạc sĩ của chuyên ngành đăng ký hoặc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho
phép liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện chương trình liên kết của ngành
đăng ký;
b) Có thỏa thuận hợp tác đào tạo thạc sĩ với cơ sở đào tạo nước ngoài đã được
ký kết giữa hai bên đảm bảo thực hiện những nội dung nêu trong Đề án nhận
nhiệm vụ của cơ sở đào tạo quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Cơ sở đào tạo trong nước chỉ được phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ với cơ
sở đào tạo trình độ thạc sĩ có uy tín trên thế giới và được cơ quan có thẩm quyền
tại nước sở tại kiểm định chất lượng;
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d) Có đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp xây dựng theo
quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp được xây dựng
theo những nội dung và yêu cầu chính như sau:
a) Giới thiệu về trường đối tác nước ngoài; kinh nghiệm hợp tác đào tạo thạc sĩ;
b) Ngành đào tạo, chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;
c) Đối tượng, điều kiện dự tuyển;
d) Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo để thực hiện chương trình đào tạo
phối hợp bao gồm: đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học; cơ sở vật chất; kinh
nghiệm đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học của cả hai bên; kinh nghiệm
hợp tác quốc tế trong đào tạo thạc sĩ với các trường đối tác;
đ) Các quy định của cơ sở đào tạo thạc sĩ trong nước và cơ sở đào tạo thạc sĩ
nước ngoài về đào tạo theo phương thức phối hợp, trong đó nêu rõ nhiệm vụ và
trách nhiệm của mỗi bên trong tổ chức đào tạo; việc áp dụng các quy định về tổ
chức đào tạo thạc sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài vào cơ sở đào tạo Việt Nam;
e) Kế hoạch đào tạo nêu rõ thời gian, lộ trình đào tạo tại Việt Nam và tại cơ sở
đào tạo nước ngoài; trách nhiệm của cả hai bên trong suốt quá trình đào tạo thạc sĩ;
g) Tổ chức hoạt động đào tạo: áp dụng quy chế và yêu cầu đào tạo thạc sĩ của
cơ sở đào tạo nước ngoài theo phương thức phối hợp;
h) Cơ cấu tổ chức thực hiện đề án, các biện pháp xử lý rủi ro;
i) Trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo và đánh
giá; giảng viên Việt Nam, giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy và hướng
dẫn; cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm cấp bằng; các nội dung liên quan khác;
k) Dự toán kinh phí chi tiết.
Điều 16. Hồ sơ và quy trình giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo
phương thức phối hợp
1. Hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối
hợp gồm:
a) Tờ trình đề nghị nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức
phối hợp;
b) Biên bản thỏa thuận phối hợp đào tạo giữa cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ
trong nước và cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ nước ngoài;
c) Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp;
d) Biên bản thông qua đề án của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở
đào tạo;
đ) Văn bản chứng minh cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc chương trình đào tạo trình
độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài đã được kiểm định chất lượng đào tạo.
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2. Quy trình xem xét giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức
phối hợp
a) Cơ sở đào tạo xin giao nhiệm vụ đào tạo phối hợp gửi 05 bộ hồ sơ đến Cục
Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện hoặc gửi
trực tiếp;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đào tạo
với nước ngoài kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ,
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo trình hồ sơ
để sửa đổi, bổ sung;
c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục
Đào tạo với nước ngoài chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo
dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp
cho cơ sở đào tạo nếu hồ sơ đã hoàn thiện và đủ điều kiện hoặc ra thông báo không
giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp cho cơ sở đào
tạo nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
Điều 17. Tuyển sinh và tổ chức đào tạo
1. Hàng năm các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ
theo phương thức phối hợp ra thông báo tuyển sinh, trong đó nêu cụ thể về chỉ
tiêu, chuyên ngành đào tạo, đối tượng, điều kiện dự tuyển; hồ sơ và lệ phí tuyển
sinh, thời gian tuyển chọn; tổ chức tuyển sinh và ra quyết định công nhận trúng
tuyển theo đúng Đề án đào tạo thạc sĩ theo phương thức phối hợp được phê duyệt.
2. Việc tổ chức đào tạo thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch đào tạo nêu
trong Đề án nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp đã
được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
3. Cơ sở đào tạo trong nước có trách nhiệm chủ trì xác định kế hoạch cử học
viên đi đào tạo tại cơ sở đào tạo nước ngoài theo chương trình đào tạo được thống
nhất giữa hai bên; Cục Đào tạo với nước ngoài có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với
cơ sở đào tạo trong nước quyết định và giải quyết thủ tục cử học viên đi đào tạo ở
nước ngoài theo đúng kế hoạch. Trước khi có quyết định đi học ở nước ngoài, ứng
viên trúng tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt yêu cầu theo quy định
của cơ sở đào tạo nước ngoài (trừ các đối tượng thuộc khoản 3 Điều 6 của Thông
tư liên tịch này).
4. Định kỳ 06 tháng và sau khi kết thúc thời gian đào tạo, lưu học sinh báo cáo
kết quả học tập, nghiên cứu cho Cục Đào tạo với nước ngoài và cơ sở đào tạo thạc
sĩ trong nước theo quy định hiện hành.
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Điều 18. Trách nhiệm và quyền của giảng viên giảng dạy chương trình thạc sĩ
và người hướng dẫn học viên theo phương thức phối hợp
1. Trong thời gian học viên được đào tạo trong nước, giảng viên giảng dạy
chương trình đào tạo thạc sĩ và người hướng dẫn (kể cả giảng viên và người hướng
dẫn nước ngoài) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về nhiệm vụ và
trách nhiệm của giảng viên và người hướng dẫn được quy định tại Quy chế đào tạo
trình độ thạc sĩ hiện hành và quy định tại Đề án đào tạo phối hợp của cơ sở đào tạo
đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
2. Trong thời gian lưu học sinh được đào tạo tại cơ sở đào tạo nước ngoài,
người hướng dẫn (kể cả người hướng dẫn của cơ sở đào tạo trong nước) có trách
nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm người hướng dẫn
của cơ sở đào tạo nước ngoài và các quy định trong đề án đào tạo phối hợp đã
được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Chương IV
QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH
Điều 19. Về nội dung và mức chi đào tạo, quản lý tài chính
1. Nội dung và mức chi đào tạo, quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007
của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ
cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng
nguồn vốn NSNN và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG
ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại
giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG
và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).
2. Bảo hiểm y tế: Đối với các nước chưa có quy định mức bảo hiểm nêu ở khoản 1
Điều này thì áp dụng theo mức bảo hiểm tối thiểu của các nước trong khu vực.
Điều 20. Chi phí đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh đi học đại học
Căn cứ số lượng ứng viên được tuyển chọn đi học đại học và kinh phí được
cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ trong thời gian tối đa 6 tháng
trước khi đi học ở nước ngoài nếu có tối thiểu 10 học viên/lớp có cùng trình độ.
Trường hợp số lượng học sinh trúng tuyển không đủ tổ chức lớp học thì lưu học
sinh phải tự bồi dưỡng đủ trình độ ngoại ngữ để được cử đi học nước ngoài trong
thời gian Quyết định phê duyệt trúng tuyển có hiệu lực.
Nội dung và mức chi đào tạo ngoại ngữ được vận dụng thực hiện theo quy
định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài
chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
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Điều 21. Lập dự toán, phê duyệt dự toán
1. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách của Bộ Tài chính,
Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xác định số lượng người đào tạo đối với
từng ngành nghề đào tạo của năm kế hoạch, phương thức đào tạo theo từng quốc
gia gửi người đào tạo (chi tiết theo số lưu học sinh đang học, số lưu học sinh sẽ
nhập học mới, số lưu học sinh sẽ học xong về nước), gửi Bộ Tài chính làm căn cứ
tổng hợp, bố trí dự toán kinh phí.
2. Kinh phí thực hiện Đề án 599 (đối với phương thức đào tạo tập trung toàn
thời gian ở nước ngoài và đào tạo theo phương thức phối hợp ở nước ngoài) được
giao trong tổng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chi trả
cho các cơ sở đào tạo và lưu học sinh ở nước ngoài theo quy định. Kinh phí thực
hiện đào tạo trong nước đối với phương thức đào tạo phối hợp, kinh phí đào tạo
ngoại ngữ cho lưu học sinh đi học đại học được giao trong tổng dự toán ngân sách
hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chi trả cho các cơ sở đào tạo trong nước
theo quy định hiện hành.
3. Dự toán kinh phí được giao hàng năm nếu chưa sử dụng hết sẽ được chuyển
sang năm sau tiếp tục sử dụng.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 599 đảm bảo chất lượng,
hiệu quả và chủ động cân đối ngành nghề ưu tiên cử đi đào tạo ở nước ngoài.
2. Xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán kinh phí tổng thể toàn bộ Đề án 599,
bao gồm dự kiến chi tiết về số lượng, phương thức đào tạo (đào tạo toàn thời gian
ở nước ngoài, đào tạo theo hình thức phối hợp), kế hoạch đào tạo cùng tổng hợp dự
toán kinh phí thực hiện Đề án 599 và dự toán hàng năm, gửi Bộ Tài chính để trình
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Chịu trách nhiệm cân đối chỉ tiêu tổng thể
và chỉ tiêu theo nước cử đi học trong phạm vi tổng mức kinh phí được phê duyệt
tại Đề án 599, đảm bảo tuyển sinh không vượt chỉ tiêu đào tạo và không cử đi đào
tạo mới vượt quá thời gian thực hiện Đề án.
3. Theo dõi, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện Đề án và giám sát việc tiếp
nhận, bố trí công tác sau khi tốt nghiệp cho các lưu học sinh của Đề án 599; định
kỳ sơ kết và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Tham gia với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện
Đề án về số lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ, phương thức đào tạo (đào tạo toàn
thời gian ở nước ngoài và đào tạo theo hình thức phối hợp) và tổng dự toán kinh
phí thực hiện Đề án 599.
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2. Hàng năm, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án 599.
3. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh
phí thực hiện Đề án 599 theo mục đích, đối tượng và chế độ tài chính quy định.
Điều 24. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cơ quan cử người đi học
Đối với người đi học thạc sĩ, cơ quan cử người đi học có trách nhiệm xây dựng
kế hoạch cử đi đào tạo hàng năm và sắp xếp, bố trí công việc cho lưu học sinh
trong thời hạn không quá 06 tháng sau khi lưu học sinh đã tốt nghiệp về nước. Quá
thời hạn này, nếu cơ quan cử người đi học không có quyết định tiếp nhận hoặc
không bố trí công việc cho lưu học sinh tốt nghiệp thì cơ quan cử người đi học có
trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo cho ngân sách nhà nước theo quy
định hiện hành.
Điều 25. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của lưu học sinh
1. Hoàn thành chương trình đào tạo đã đăng ký và quay trở về Việt Nam, báo
cáo Bộ Giáo dục và Đào sau khi tốt nghiệp để làm thủ tục tiếp nhận lại.
2. Tự chi trả các chi phí đào tạo nếu các chi phí này vượt quá mức trần quy
định của nhà nước hoặc kéo dài thời gian đào tạo so với quyết định cử đi học.
3. Bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình đào
tạo, không chấp hành hoặc chưa chấp hành đủ thời gian làm việc được quy định
theo sự phân công của cơ quan cử đi đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào
tạo. Việc bồi hoàn chi phí đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà
nước về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
Điều 26. Tổ chức thực hiện
1. Các Đề án đào tạo nguồn nhân lực tại nước ngoài khác được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt có đối tượng và ngành nghề phù hợp với đối tượng và ngành
nghề quy định tại Đề án 599 thì được bố trí kinh phí lồng ghép theo Đề án 599.
2. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2015.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn
chiếu trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn
bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.
4. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản
ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết ./.
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