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Số: 4348/BGDĐT-GDĐH 
V/v đào tạo nhân lực trình độ ĐH, Ths của các 
địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, 
Tây Nam Bộ 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2015 

  

Kính gửi: - y ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ; 
- Các cơ sở giáo d c đại học. 

Thực hiện ch  trương đào tạo nhân lực cho các tỉnh, thành phố (gọi chung là các tỉnh) thuộc khu vực Tây Bắc, Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ (TB, TN, TNB) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội c a các địa phương trong vùng, từ 
năm học 2015 - 2016, Bộ Giáo d c và Đào tạo (Bộ GDĐT) hướng dẫn như sau: 

1. Đối t ng, chỉ tiêu, hình th c, điểm xét tuyển, địa điểm và chi phí đào t o 

1.1. Đối tượng tuyển sinh 

- Trình độ đại học: Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại 
các tỉnh trong khu vực, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh c a cơ sở đào tạo, có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp 
đại học về làm việc tại địa phương; ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sĩ, 
người dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, hộ cận nghèo...) nếu có cùng mức điểm xét tuyển; 

- Trình độ thạc sĩ: Những cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp hiện 
đang công tác tại các đơn vị đóng trên địa bàn các tỉnh trong khu vực. 

1.2. Hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu, điểm xét tuyển và địa điểm đào tạo 

a) Trình độ đại học 

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển; 

- Chỉ tiêu đào tạo: Cơ sở đào tạo đã tuyển đ  chỉ tiêu xác định theo quy định hiện hành khi tham gia đào tạo nhân 
lực cho các tỉnh thuộc khu vực TB, TN, TNB được bổ sung không quá 5% tổng chỉ tiêu chính quy c a cơ sở đào tạo 
(5% bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo các địa chỉ sử d ng khác); trong đó, mỗi ngành được bổ sung không quá 20% 
chỉ tiêu c a ngành; không bổ sung chỉ tiêu để đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học giáo d c và đào tạo 
giáo viên, ngành Báo chí. Cơ sở đào tạo còn chỉ tiêu (không sử d ng hết chỉ tiêu theo năng lực đã được xác định) thì 
cũng chỉ được sử d ng tối đa 5% tổng chỉ tiêu chính quy nhưng không quá 20% chỉ tiêu đã được xác định theo 
ngành để đào tạo nhân lực cho TB, TN, TNB theo hướng dẫn tại công văn này. Các cơ sở đào tạo không chuyển chỉ 
tiêu từ năm trước sang năm sau. 

Trường hợp một ngành có nhiều địa phương cùng đề nghị thì cơ sở đào tạo phải phân bổ chỉ tiêu được bổ sung cho 
tất cả các địa phương và thực hiện xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được phân bổ. 

- Điểm xét tuyển đối với chỉ tiêu được bổ sung do cơ sở đào tạo quy định và công bố công khai; c  thể như sau: 

(i) Cơ sở đào tạo sử d ng điểm c a Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển thì tổng điểm xét tuyển c a ba 
môn thi (tổ hợp môn xét tuyển) không được thấp hơn quá 02 điểm so với điểm trúng tuyển vào ngành học c a cơ sở 
đào tạo và không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng để xét tuyển vào đại học do Bộ GDĐT quy định. Riêng các 



thí sinh được tỉnh gửi đến xét tuyển tại các cơ sở đào tạo trong vùng thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể 
được giảm 01 điểm so với quy định chung c a Bộ GDĐT; 

(ii) Cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh theo đề án tự ch  tuyển sinh (đề án) đã được Bộ GDĐT xác nhận đáp ứng yêu 
cầu phải quy đổi điểm xét tuyển theo đề án sang thang điểm 30 và kết quả điểm trúng tuyển không được thấp hơn 
quá 02 điểm so với điểm trúng tuyển quy đổi nêu trên vào ngành học c a cơ sở đào tạo và không thấp hơn ngưỡng 
đảm bảo chất lượng đầu vào trong đề án và quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy c a 
Bộ GDĐT; 

- Địa điểm đào tạo: Tại nơi được phép đào tạo sinh viên chính quy c a cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành. 

b) Trình độ thạc sĩ 

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển theo quy định hiện hành; 

- Chỉ tiêu đào tạo: Cơ sở tham gia đào tạo nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực TB, TN, TNB sử d ng chỉ tiêu c a 
cơ sở hoặc được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh không quá 10% đối với cơ sở có tổng chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ từ 300 trở 
lên và không quá 30 chỉ tiêu đối với cơ sở có tổng chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ dưới 300 được xác định theo quy định hiện 
hành; trong đó, mỗi chuyên ngành bổ sung không quá 30% chỉ tiêu đã được xác định theo chuyên ngành; 

- Điểm trúng tuyển: Theo quy định c a cơ sở đào tạo phù hợp với Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành; 

- Địa điểm đào tạo: Tại nơi được phép đào tạo trình độ thạc sĩ c a cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành. Đối với 
việc đào tạo một phần chương trình ngoài cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định tại Quy chế đào tạo thạc sĩ và Công 

văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 05/4/2015 hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc 
sĩ. 

1.3. Chi phí đào tạo do địa phương và người học chi trả theo quy định hiện hành. 

2. Tổ ch c thực hi n 

2.1. Trách nhiệm c a địa phương 

a) Trách nhiệm c a y ban nhân dân tỉnh (UBND): 

- Hàng năm, xác định nhu cầu nhân lực cần đào tạo, xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với quy hoạch nhân lực 
c a địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo vùng. Từ năm 2015, đối với các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe; luật, 
quản trị, quản lý, kinh tế, tài chính ngân hàng, tổng chỉ tiêu tỉnh tự xác định mỗi năm không được vượt quá số chỉ 
tiêu đã được duyệt c a năm cao nhất và phải có lộ trình giảm dần phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong vùng. 
Đối với ngành thuộc các lĩnh vực nêu trên mà những năm trước tỉnh chưa được duyệt chỉ tiêu thì từ năm 2015, tỉnh 
tự xác định chỉ tiêu mỗi năm không được vượt quá số chỉ tiêu cao nhất c a một ngành đã được duyệt. 

- Lựa chọn các cơ sở đào tạo có chất lượng, có điểm xét tuyển phù hợp với điểm c a thí sinh trong tỉnh để gửi đi đào 
tạo trên nguyên tắc ưu tiên các cơ sở đào tạo trong khu vực; chỉ lựa chọn các cơ sở ngoài khu vực để đào tạo những 
ngành, chuyên ngành mà cơ sở đó có thế mạnh, khi các cơ sở trong khu vực chưa đăng ký đào tạo hoặc mới đăng ký 
đào tạo với quy mô nhỏ. Mỗi ngành, chuyên ngành đào tạo được gửi đến không quá ba cơ sở đào tạo; mỗi thí sinh 
chỉ được gửi đến xét tuyển ở một cơ sở đào tạo; 

- Gửi văn bản đề nghị nhu cầu đào tạo c a địa phương (ngành, chỉ tiêu,..) tới cơ sở đào tạo trước ngày 01 tháng 02 
hàng năm để cơ sở đào tạo tổng hợp nhu cầu, phân bổ chỉ tiêu đào tạo cho các địa phương; 



- Thành lập Hội đồng tuyển chọn (Hội đồng) gồm: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Ch  tịch Hội đồng, y viên 
thường trực là đại diện Sở Giáo d c và Đào tạo, một số y viên là đại diện c a sở, ngành có liên quan và đại diện cơ 
sở giáo d c đại học đóng trên địa bàn tỉnh (nếu có); 

- Thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm b, m c này. 

b) Trách nhiệm c a Hội đồng: 

- Xác định tiêu chí xét tuyển phù hợp với các nội dung quy định tại M c 1, M c 2.1 Công văn này; 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch tuyển sinh (c  thể về số lượng thí sinh c a từng ngành học và trình độ đào tạo) trình 
UBND tỉnh phê duyệt; 

- Thông báo tuyển sinh, tổ chức cho thí sinh đăng ký, xác định danh sách thí sinh đ  điều kiện dự thi tuyển (trình độ 
thạc sĩ) và dự xét tuyển (trình độ đại học) vào các ngành, chuyên ngành đào tạo theo kế hoạch tuyển sinh c a tỉnh để 
trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi báo cáo Ban Chỉ đạo vùng và báo cáo Bộ GDĐT; 

- Lựa chọn cơ sở đào tạo, trực tiếp liên hệ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UBND tỉnh kí hợp đồng với các cơ 
sở đào tạo để tổ chức đào tạo nhân lực cho địa phương. 

2.2. Trách nhiệm c a cơ sở đào tạo 

- Tiếp nhận danh sách từ các địa phương để xét tuyển đối với trình độ đại học và tổ chức thi tuyển đối với trình độ 
thạc sĩ phù hợp với quy định tại M c 1 Công văn này. Mọi thông tin về đối tượng, chỉ tiêu, điểm xét tuyển, điểm 
trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển... được công khai trên trang thông tin điện tử c a cơ sở đào tạo; Thông 
báo kết quả tuyển sinh bằng văn bản cho UBND các địa phương. 

- Từ năm 2016 trở đi, việc thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các tỉnh thuộc khu vực TB, TN, TNB được tổ 
chức cùng với kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hàng năm c a cơ sở đào tạo; điểm trúng tuyển cho các thí 
sinh thuộc khu vực TB, TN, TNB căn cứ vào chỉ tiêu, nhu cầu đào tạo c a địa phương và theo quy định c a cơ sở 
đào tạo phù hợp với Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành. 

- Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở đào tạo quyết định nội dung, thời lượng học bổ sung kiến thức phổ thông để những 
thí sinh có điểm thi tuyển sinh đại học thấp hơn điểm trúng tuyển c a cơ sở đào tạo đạt được yêu cầu theo mặt bằng 
chung c a toàn cơ sở trước khi vào học chính thức; 

- Trước ngày 31/12 hàng năm báo cáo Bộ GDĐT, Ban Chỉ đạo vùng về việc xác định chỉ tiêu, kết quả tuyển sinh, 
tình hình đào tạo trong năm đối với từng trình độ để kiểm tra việc tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng c a cơ sở đào 
tạo. 

2.3 Đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phối hợp: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong vùng quy hoạch nhân lực, xác định nhu cầu nhân lực cần đào tạo, xây 
dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, bố trí việc làm sau khi học đáp ứng nhu cầu nhân lực c a từng địa phương và 
vùng; 

- Trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách. 

Công văn này thay thế các công văn hướng dẫn trước đây về đào tạo nhân lực cho các địa phương thuộc khu vực 
TB, TN, TNB. Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh trong khu vực và các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện các nội dung 
tại Công văn này./. 



  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Ban Chỉ đạo TB, TN, TNB (để p/h); 
- V  KHTC (để t/h); 
- Lưu: VT, V  GDĐH 
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