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QUY ĐỊNH 

Về quản lý và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh, 

sinh viên của trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị 

(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-TCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2013 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị) 

 

 

Chương 1: 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Giáo dục 2005, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 

2009; 

- Luật dạy nghề 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy; 

- Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ 

chính quy; 

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ; 

- Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên; 

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

- Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học 



sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp 

hệ chính quy. 

- Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao 

đẳng, đại học. 

- Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công 

nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy; 

- Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách 

quản lý dạy và học trong đào tạo nghề; 

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ; 

- Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với 

học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở 

giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

- Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 ngày 10 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng 

trong các cơ sở giáo dục; 

- Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 

2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ về hướng dẫn định mức 

xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2005 và quyết 

định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học 

công nghệ cấp Bộ. 
- Quyết định số 596/QĐ-BXD ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án 

khoa học công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế từ nguồn kinh phí 

ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài 

chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên 

soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. 

- Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra 

trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; 



- Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục 

khác;  

và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo; 

- Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Tổng Thanh tra chính 

phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra. 

 

Điều 1.2. Mục đích và phạm vi điều chỉnh 

Quy định về quản lý và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý 

học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị nhằm 

cụ thể hóa các văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và 

phù hợp với từng đối tượng và điều kiện của nhà trường trong từng giai đoạn 

phát triển.  

Những vấn đề đã được các văn bản cấp trên quy định rõ ràng, chi tiết sẽ 

không nêu lại trong quy định này. Những vấn đề các văn bản cấp trên quy 

định thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng nhà trường sẽ được cụ thể hóa trong 

quy định này. 

 

Điều 1.3. Đối tượng áp dụng  
Quy định về quản lý và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý 

học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị được áp 

dụng đối với toàn thể cán bộ, viên chức đang công tác tại trường và toàn thể 

học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo và cơ sở liên kết đào 

tạo của nhà trường. 

 

 

 


