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Thành ph H ChI Minh, ngày40 thông nám 2020 

QUYET BNH 
Ye vic ban hãnh Quy djnh to chfrc và quãn 1y dào to trInh d tin si 

(Ap diing cho các khóa tuyn sinh tfr näm 2017 trir v trithc) 

HIIU TRU'ONG TRUNG Did HQC QUOC TE 
Can cü Quyi dinh s 260/2003/QD-TTg ngày 05 lháng 12 nãm 2003 cüa Thu 

tu'Oiig ChInh phi v vic thành 4p rruàng Dgi hçc Quác é' ihuç5c Dgi hQc Quc gia 

thành pM H ChI Minh, 

Can th Thông tw s 10/2009/T/7'-BGDfJT ngày 07 thông 5 näm 2009 cüa Bç5 trithng 

B3 Giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy chê' dào tgo trInh d tiEn sT; 

Can ci Quye't djnh so1  867/QD-DHQG ngày 17 thông 8 nám 2016 côa Giám dc 

Dçzi hQc Qudc gia thành pM H ChI Minh ve viçc ban hành Quy che1  t chô'c và hoQt 

d5ng cia trithng Dgi hQc thành viên và Khoa try'c thu5c Dgi hQc Quc gia ihành M 

ChI Minh; 

Can ci Quy& djnh sá 261/QD-DHQG-TCCB ngày 05 thông 4 nãm 2010 côa Giám 

dc Dgi hQc Quc gia thành pM H ChI Minh v viçc ban hành Quy djnh thrc hin 

quyen tt chô, tt chju trách nhiçm di vái cOc trtràng Dgi hçc thành vién, 

án ci Thông tu' so1  05/2012/TT-BGDDT ngôy 15 thông 02 nãni 2012 cta Bç3 

trithng B5 Giáo dyc và Dào tgo ve vic sz'ta do2i Quy che1  dào igo trInh dç5 tièn sikèm iheo 

Thông tu' sá 10/2009/TT-BGDDT ngày 07 thông 5 nám 2009 do Bô trithng B5 Giôo dyc 

và Dào tgo ban hành; 

Can thLuçt Giáo dyc dgi hQc sá 08/2012/QHJ3 ngày 18 thông 6 nãm 2012; 

Cán ci Nghj djnh so1  141/2012/ND-CP ngày 24 thông 10 nãm 2013 cüa Thu tuóiig 

ChInhphu v vic quy djnh chi tièt và hirOig dn thi hành m3t s diu côa Lut giáo dyc 

dgi hQc; 

Can cô Quyt djnh sá 70/2014/QD-TTg ngày 10 thông 12 nãm 2014 cüa Thu tu'O'ng 

C'hInh phü v vic ban hành Diu l tru'&ng Dgi hQc; 

Can c& Thong tws 07/2015/TT-BGDDTngày 16 thông 4 nãm 2015 cua B5 eru'&ng 

Bç5 Giáo dyc vâ Dôo Igo ban hành Quy djnh v khói /uçrng kién ihôc tOi thiéu, yêu cOu ye 

nang 4tc ma ngir&i hQc dgt dwQ'c sau khi tt nghip di vOi mi trInh d dào tgo cua giôo 

dyc dgi hQc và quy trInh xãy drng, thdm dfnh, ban hành chiro'ng trinh dào to trinh d 

dqi hQc, thçzc stvà tiên st; 
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Can c& Quyé't djnh Sc4 1020/QD-DHQG-DH&SDH ngày 10 tháng 9 näm 2010 cia 

Giám dc4c Dcii hQc Quc4c gia thành pM H Chi Minh v vic ban hành Quy ché' dào tgo 
trInh d5 tié'n st; 

Theo & nghf cüa Tru&ngphong Dào tgo Sau Dgi hQc. 

QUYET DNIH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djIIh t chüc và quân 1 trinh d 

tin si cüa tmng Di h9c Quc th thuc Dai  h9c Quc gia thành ph H6 ChI Minh. 
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k. 

Diu 3. TrLr&ng phông Dào tio Sau dai  hçc, Tnr&ng các &ln vj và cá nhân cO lien 
quan thuc tnthng Dai hoc Qu,c t chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./. 

Noi nhn: 
- Nhii Diêu 3; 
- DHQG-HCM (d báo cáo); 
- Ban Giám hiêu (de biêt); 
- Liru: VT, DTSDH. 



CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dic Ip - Ty' do - Hnh phác 

DJ HQC QUOC GIA 
THANH PHO HO CEll MINJL 

TRIJNG DI HQC Q9( ANH 

TRLICJNG ) 1iphó H ChI Mirth, ngày 10 tháng 9 nãm 2020 
DAI HOC 

QUOC TEYDINH 
// Teaquk 1 dào to trInh d tin si 

(Kern theo Quykdjh I57QD-DHQT ngày lo iháng 9 närn 2020 

cáa Hiu trithng tru&ng Dgi hQc Quc 1) 

Chiro'ng I 

QUY B!NH CHUNG 

Danh myc các tfr vit tt trong quy djnh: 

- TS: Tin si 

- NCS: nghiên cfru sinh 
- DHQG-HCM: Dai h9c Quc gia thành ph i-iè ChI Minh 

- DHQT: Dai hc Qu6c t 

- DTSDH: Dào tto Sau Dai  hc 

Biu 1. Phm vi diu chinh và di tu'qng áp dyng 

1. Van bàn nay quy djnh v chi.rcmg trInh, t chirc và dào tao  trinh dTS tai  tru?mg 
Dai hçc Quoc tê thuQc Dai  hc Quôc gia thành phô Ho ChI Minh bao gôrn: Quy djnh 
chung; chuong trInh dào tao;  to chirc và quãn 1 hot dng dào t.o; tiêu chuân nhim vii 
và quyên cüa các cá nhân và don vj lien quan; lu.n an; dánh giá và bào v 1un an; thârn 
djnh lai  qua trinh dào tao;  chat hrçmg 1u.n an và cap bang TS; thanh tra, kiëm tra, giài quyêt 
khiêu nai,  to cáo và xir l vi phm; to chirc thçrc hin. 

2. Quy djnh áp diving cho di tuçing là các don vj chuyên mon. NCS, giãng viên, can 
bO giâng day có tham gia trong chucing trinh dào tao  TS cüa tru&ng DHQT. 

3. Quy dlnh  nay không áp diing di vOi chtxong trinh dào tao  TS lien kt VOl CO SO 

dào tao  mxOc ngoài do co s& giáo dc fl1JC ngoài Cap bang. 

Diu 2. Muc tiêu dào tao 

Dào tao  trinh d TS là dào tao  nhng nhà khoa h9c, Co trInh d cao v l thuyt Va 
näng lrc thrc hành phU hgp, có khà nàng nghien cuxu dc lap, sang tao,  phát hin Va giài 
quyêt duçic nhüng van dê mâi Co nghia ye khoa h9c, cOng ngh và cO khã nãng hung 
dan nghiên ciru khoa hoc. 

Diu 3. Thöi gian, hInh thfrc, ngôn ngü dào tao 

1. Thai gian dào tao  trInh d TS di vâi ng1.ri CO b&ng thac si cüng nganh là ba näm 
tp trung; dôi vâi ngui chi có bang dai  hçc cüng ngành là nàm näm t.p trung. 

2. Trung hqp NCS không theo hçc tp trung và thrc CO SO dào tao  chap nh.n thi 
chuong trinh dào tao  và nghiên cu cüa NCS phài CO tOng thai gian h9c tp và nghiên Ciu 

nhix quy djnh tai  khoàn 1 Dieu nay, trong do có It nhât 12 tháng tp trung tai  co s dào tao 
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d thirc hin d tài nghien ciru. 

3. Ngôn ngQ dung trong dào tao  trinh d TS là ting Anh. 

Chtro'ngll 

CHU'ONG TRINII DAO TO 

Diu 4. Chirng trInh dào tao 

1. Chuang trinh dào tao  trinh d TS nh&m giüp NCS hoàn chinh và nâng cao kin 
thirc ca.bàn, Co hiêu biêt sâu ye kiên thirc chuyên ngành; có kiên thirc rng ye các ngành 
lien quan; h trq NCS nâng cao khà näng nghiên ciru, khà nàng xác djnh van dê vàdc 1p 
giài quyêt các van dê cO nghTa trong lTnh vrc chuyên môn, khâ nAng thrc hành can thik 
Ni dung chisang trInh phãi ho trçl NCS tr hQc nhung kiên thirc nên tang ye các hçc thuyêt 
và 1 lun cüa ngành, chuyên ngành; các kiên thirc cO tInh irng dmg cUa chuyên ngành; 
phucing pháp lutn, phixang pháp nghiên ciru, phi.rcing pháp viêt các bài báo khoa h9c Va 
trinh bay kêt qua nghien ciru truc các nhâ khoa hçc. 

2. Phirng pháp dào t?o  trInh d TS duçic thirc hin chü yu b&ng tr hçc, tr nghiên 
ciru dui sir hLro'ng dan cüa nguYi huOng dan; coi tr9ng rèn 1uyn phuong pháp và thOi 
quen nghien cru khoa hoc, phát triên tu duy sang tao  trong phát hin, giái quyêt nhüng van 
dê óhuyên mon. 

3. Chuang trinh dào tao  trinh d TS gm ba phn: 

a) Phn 1: Các h9c phAn b sung; 
, ..Z A 

b) Phan 2: Cac h9c phan o trinh d9 TS, cac chuyen de TS va tieu luan tong quan; 

c) Phn 3: Nghien ciru khoa h9c và 1un an TS. 

Chuong trinh dào tao  trinh d TS dtrc xay drng trên co sâ kh& luçing kin thirc và 
yêu câu quy djnh tai  Diêu 5, 6, 7, 8 cüa Quy djnh nay. 

Diu 5. Các hQc phn b sung 

Các hçc phAn b sung là các hçc pMn giup NCS CO dü kin thirc và trinh d chuyên 
mOn d thirc hin nhim vi,i cCia NCS. 

1. i vOi NCS chua eO bang thac si: các h9c phn b sung bao gm các h9c phAn a 

trinh d thac sT thuc chuyên ngành ttrong rng, cO khôi 1trng It nhát 30 tin chi, chua k 
cac niôn Triêt h9c và rigoai ng, NCS phái hoàn thành trong 24 tháng dâu cüa thai gian 
dào tao  trjnh d TS. 

2. Di vOi NCS dà cO bang thac si nhung a chuyên ngành gn vOi chuyên nganh dào 
t?o trmnh d IS, hoc cO bang thac si dOng chuyên nganh nhtrng tot nghip dA nhiêu näm 
hoc do cci sâ dào tao  khac cap thi trên Co sâ dôi chiêu vài chuong trinh dào tao  trinh d 
thac Si hin tai,  NCS phài h9c b sung các hçc phãn can thiêt theo yeu câu cüa chuyên 
ngànli dào tao  va linh vitc nghiên cüu. 

3. Tnrng hp cn thi&, nu chuong trinh dào tao  trinh d dai  hQc cüa NCS con thiu 
iihng mon hoc, h9c phâri cO vai trO quan trong cho vic dào tao  trInh d TS, Hiu tru&ng 
cO the yêu câu NCS h9c bO sung mt so h9c phân & trinh d di hçc. 

4. Hiu tru&ng quyt djnh các hçc phn NCS cn hçc b sung; khi ltrqng tin chi cn 
b sung cho trir&ng hp quy djnh tai  khoán 2 và khoán 3 Diêu nay. 



1Jiu 6. Các h9c phn r trInh d tin si, cäc chuyên d tiên Si V lieu Iun tong 
quan 

1. Các hçc phn & trInh d TS giip NCS cp nht kin thrc mi trong linh virc chuyên 
mOn; nâng cao trinh dQ 1 thuyêt, phucing pháp 1utn nghien cru vá khâ iing rng dçing các 
phucrng pháp nghien cru khoa hçc quan tr9ng, thiêt yêu cüa lTnh vrc nghiên ciru. 

2;  Các hc phn a trInh d TS là nh0ng hpc phn can bàn, lien quan dn nhrng kin 
thirc cot lOi a mirc d cao ccia ngành vàchuyên ngánh. Mi NCS phái hoAn thAnh etc hyc 
phân i trInh d sau dai  h9c vOi tong khôi !ucmg tü 6 den 12 tin chi. 

3. Các chuyên d TS dOi hôi NCS tir cp nht kin thtrc mài lien quan trirc tip dn 
dê tài cüa NCS, nâng cao nàng lirc nghiên cru khoa hçc, ghiip NCS giâi quyêt mt s nQi 
dung cüa dê tài 1un an. Môi NCS phài hoàn thành các chuyên de TS vOi tOng khôi ltrçing 
tr 4 den 6 tin chi. 

4. Tiu luan  tng quan v tInh hInh nghien ciru và các v.n d lien quan dn d tài 
1un an dOi hOi NCS the hin khã näng phân tIch, dánh giá các cOng irinh nghiCn ctru d cO 
cüa các tác giã trong và ngoài nuOc lien quan rntt thiêt den dê tái lun an. nCu nhQ'ng van 
dê ton tai,  chi ra nhng van dê ma 1u.n an can tp trung nghiên cru giãi quyêt. 

5. Hiu tru&ng quy& djnh Va cong b cong khai chm nhth 90 ngày tnróc k' tuyn 
sinh các ni dung: danh mvc,  miic tiêu, yêu câu, ni dung các h9c phân a trinh d IS cüa 
trng chuyên ngành dào tao;  each dánh giá, yêu cau diem tôi thiêu cho mi h9c phân ma 
NCS can dat;  cách báo cáo, cách dánh giá các báo cáo chuyCn dê Va dánh giá tiêu lun tong 
quan cüa NCS. 

Diu 7. Nghiên thu khoa h9c 

1. Nghien efru khoa h9c là nhim vii bat buc trong qua trinh nghien cthi thirc hin 
1un an TS. Tüy theo tinh chat cüa llnh virc nghien cru thuc khoa hpc xa hi nhân van, 
khoa hpc tr nhiên, khoa h9c k5 thut, cong ngh ma tnthng DHQT cO các yêu càu khác 
nhau dôi vâi vice dánh giá hin trng tn thirc, giãi pháp cOng ngh lien quan den dê tài 
lun an, yêu câu diêu tra, thirc nghim dê bô sung các dcr lieu can thiêt, yêu càu suy lun 
khoa h9c hoc thiêt kê giâi pháp, thI nghim dC tCr dO NCS dit tai tn thirc mai hoc giâi 
phap mOi. Dày là các ca so quan tr9ng dê NCS viêt lun an TS. 

2. NOi  dung, quy mô nghien ciru khoa h9c phãi phü hçxp vó!i  miic tiêu cüa 1un an TS. 
Tüy theo tInh chat cüa dê tài nghiên ciru ma nhà trumg, nguii huOng dan tao  diCu kin ye 
kinh phi và ca sO 4t ch.t thI nghim, di ng d NCS tien hành xong các nghien cru can 
thiêt. NCS phái dam bào tinh trung th1rc, chInh xac, tinh mOi cUa kêt qua nghien cru khoa 
hçc cUa minh, chap hành các quy djnh ye sO htlu tn tu cCia Vit Nam và quOc tê. 

3. NCS thrc tao  diu kiin d tham gia d tài, chiiang tninh nghiên ciru khoa h9c các 
cap lien quan den 11th e dê tài 1un an TS cUa NCS. 

Diu 8. Luân an tin si 

Luan an TS phài là mt cOng trinh nghien ciru khoa h9c Co tinh rnOi trong Iinh vçrc 
nghien ciru, CO dong gop ye mt 1? lun, chira dçrng nhimg In thtrc hoc giãi pháp niOi cO 
giá trj trong vic phát triên, gia tAng tn thirc khoa hçc ciia linh vrc nghien ctru hoc giãi 
quyêt các van e dang dt ra vOi mt nganh khoa h9c hoc thirc tin xahi. Lun an TS có 
khôi hxcmg không vixçlt qua 200 trang A4, không tinh phân phv lçic (nCu cO). Các yCu câu 
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cy the ye nOi  dung, khôi lucing, cau trUc, each thCrc trInh bay 1u.n an do dan vj chuyên mon 
quy djnh. 

Chtrong III 

TO CHI1'C vA QUAN LY HOAT DQNG DAO TiO 

Diêu 9. T chfrc giãng dy, dánh giá các hQc phn, các chuyên d tin SI Va tiu 
lun tong quan 

1. Khi tip nhn NCS, can ctr trInh d cüa tirng NCS, van bang NCS dâ có, các h9c 
phân NCS cia hçc a trinh d di hc và thac sT (nêu co), nguñ huOng dan NCS và dan vj 
chuyên mon dê xuât chirangtrinh va kê hoach hQc tp sao cho phü hcp, thiêt thijc vOi qua 
trinh dab tao  và thtrc hin dé tài Iun an cüa NCS, trInh Hiu trtthng phê duyt và thông 
báo choNCS thirc hin. 

2. D6i vii cac h9c ph.n b sung & trInh d dai  hQc, thac sT, NCS phâi theo h9c cüng 
các lap dào tao  trinh d tuangrng cüa trung DHQT hoc Ca so dào tao  khác do nhà 
tri.rang gui den hçc. Các hçc phân 0 trInh d TS do nhà tnthng to chüc thirc hin. 

3. Di vOl NCS có bAng thac si cüng ngành, k tü khi tthng tuyn, trong thai gian t6i 
cia là 24 tháng, NCS phái hoàn thành phân 1 và phân 2 cüa chirang trinh dào tao  trInh d 
'IS. Doi v0i NCS chi có bang dai  h9c cüng ngành, kê tr khi trüng tuyên, trong th0i gian t6i 
cia là 24 tháng, NCS phài hoàn thành phân 1; và tôi cia là 48 tháng, NCS phài hoàn thành 
phân 2 cüa chuang trInh dào tao  trInh d TS. 

4. Vic t chirc giàng day, dánh giá cac hçc ph.n, các chuyên d TS và tiu lu.n tng 
quan ciia NCS phãi dam bâo các yêu câu saudây: 

a) Khuyn khIch và dôi hôi chCt dng tr h9c, tir nghien ciru cüa NCS; 

b) Vic dánh gia các hc phAn 0 trI nh d TS, các chuyên d TS va tiu lun t6ng quan 
ducc thirc hin theo quy trinh dánh giá khách quan, lien tiic trong qua trinh dào tao.  Hiu 
truOng quy djnh ci the thang danhgiá. 

5. NCS không dam báo thai gian hoàn thành các h9c phn, các chuyên d TS Va tiu 
1u.n tong quan nhi.x quy djnh tai  khoàn 3 Diêu nay së bj dInh chi chiiang trInh dào tao  TS 
lien quan. Trithng hçip có dan dé nghj, NCS duqc xem xét dê hoàn thành chuang trinh dào 
tao trInh d thc si Wang irng nêu dáp tmg các diêu kin dâu vào và yêu câu h9c tp lien 
quan cilia chi,rang trinh dào tao  trmnh d thac sT. 

6. Dan vj chuyên mon có nhim viii xay drng chuang trInh dào tao,  djnh k' hai näm 
mt Ian bô sung, diêu chinh danh mjic và ni dung các hçc phân, cac chuyên dê TS theo 
yêu câu cilia chuyCn ngành dào tao  và quy djnh cilia tnthng, trinh Hiu truOng phê duyt. 

7. Hiu tnrOng quy djnh chi tit vic t chuc giãng dy, dánh giá các h9c ph.n, các 
chuyCn dê TS và tiêu Iun tong quan cilia NCS; diêu kin dé dugc xem xét cap bang thac si 
cho trung hp bj dInh chi chrang trinh dào tao  TS do chira hoàn thành chtrang trinh dào 
tao theo quy djnh tai  khoän 5 Diêu nay. 

Diu 10. Nhü'ng thay di trong qua trmnh dào to 

I. Vic thay di d tài (nu co) phãi phU hcip vOi hiRing nghiên ci'ru cüa chuyên ngành 
dào tao  trinh d TS ma NCS dang theo h9c và phãi duçic Hiu truOng dOng . 

2. Vic b6 sung hoc thay di ngi.0i htrOng dn (nu co) phái di.rgc thirc hin chm 
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nht 12 tháng tnrâc khi kt tht'ic thii gian dào tto chInh thirc Va phãi thrc Hiu tru&ng 
dong. 

3. Khi có 1 do chInh dãng, NCS có th xin chuyn co s dào to vol ditu kin thii 
gian dào tto chInh thirc theo quy djnh con it nh&t là mt näm, duçic Co s dang dào to 
dông , dxçic co sâ chuyn den tip nhn và ra quyt djnh cong nhn là NCS cUa cci sâ 
chuyen den. Thu trrn1ng Co s& dào t.o chuyên den quyêt djnh các h9c phân hotc các chuyên 
dê TS ma NCS dO can ho sung (nu có). 

4. NCS thrçic xác djnh là hoàn thành chuong trmnh dào to dung hn nêu trong thai 
gian dào to chInh thirc, lun an dà duçic don vj chuyên mon thông qua dê tin hành bão 
v a Hi dong dánh giá lun an cap don vj chuyên mon. 

Nu NCS không có khã näng hoàn thành phAn 3 cüa chtxong trInh dào t?.o  trong thi 
gian dào tto chInh thirc thI chm nhât 3 tháng truâc khi hêt hn phãi lam don d nghj gia 
h.n hc ttp và nghiên ciru, cO kiên ci:ia dan vl cu di liyc (nêu cO). Vic gia hn chi giii 
quyêt khi NCS dà hoàn tat các hc phân thuc chuong trinh dào to TS và dam bão trong 
phm vi thôi gian gia hn NCS hoàn thãnh duçic nhim vy h9c tap, nghiên thu. NCS có 
trách nhim th%rc hin các nghTa vi tài chInh phát sinh khi gia htn theo thông báo cüa 
truYng DHQT. Thai gian gia hn khong qua 24 tháng. 

5. Khi NCS hoàn thành chucing trInh dào tto và d tài nghiên ci'ru, NCS có quyn d 
nghj dixçc bào v sam lun an. Hiu triiang xem xét quyêt djnh vic bào v sam cn cir kêt 
qua h9c tp và nghien ci:ru khoa h9c cüa NCS, dê nghj cCia ngLrai huâng dun, dê nghj cOa 
thu tnthng don vj cong tác Va ' kiên dánh giá, dé nghj cua 1li dông Khoa h9c và Dào to 
cap khoa hay cap trong throng. 

6. Khi NCS ht thai gian dào to (k cã thai gian gia hn, nu co) hoc dà hoàn thành 
chucmg trInh dào tto (k Ca khi NCS bão v sam tnxâc thai han), Hiu tru'âng cO van bàn 
thông báo cho don vj ci'r NCS di hçc biêt và cO dánh giá vC kêt qua nghiên ctru Va thai d 
cüa NCS trong qua trInh hçc tp ti co s dào tao. 

7. Sau khi ht thai gian dào t.o, nu chua hoàn thành lun an, NCS vn có th tiép 
tic th1rc hien dê tài 1un an và tra 1ti tn.r&ng DHQT trinh !u.n an dê bào v nêu dê tài 1un 
an và các kêt qua nghien ciru van dam bào tInh thyi sir, già trj khoa h9c; duçic ngLrOi huàng 
dan, Hiu truang dng . Thai gian tôi da cho phép trinh Iun an dê bão v là 7 nãm (84 
tháng) k tr ngày cO quyêt djnh cong nh.n NCS. Qua thai gian nay, NCS khOng dugc bão 
v 1un an và các kêt qua h9c tp thuQc chirong trInh dào tto trInh d TS khOng thrçic bão 
liru. 

8. Hiu tru&ng quy djnh chi tit v thu tic, trinh tir giãi quyt và quyt dlnh  v các 
thay di trong qua trInh dào to NCS. 

Chtro'nglV TE 

TIEU CHUAN, NHIM VI VA QUVEN 
CUA CAC CA NHAN VA DUN VI L1N QUAN 

Diu 11. Giãng viên giãng dy chu'oig trInh dào to trInh d tin si 

1. Tieu chun giàng vien: 

a) Co phm cMt dto dirc và tir cách tat; 
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b) Co chüt danh giao sis hoc phó giáo su hoc có hpc vj TS khoa h9c hoc h9c vj 
TS phü hçp vOi h9c phân s dam nhim trong chixcmg trInh dào tao  trInh d TS; 

c) Tham gia các hoat dng nghiên ciru khoa hçc, th hin & các cong trinh khoa h9c 
dä dLrçlc cOng bO trén các tap  chI, hi nghj khoa h9c chuyên ngành hoc ngành lien quan 
trong vông 5 nam SO v&i thai gian tham gia giàng day chi.rang trinh dào tao  trInh d TS. 

2. Nhim vu và quyn cüa giàng viên: 

a) Giãng viên thrc hin nhim vii và quyn theo quy djnh tai  Lut giáo diic dai  h9c 
vã các quy djnh lien quan; 

b) Thuing xuyên cp nht kin thirc m&i, cãi tin phuang pháp giãng day,  nâng cao 
chat Iuvng dào tao,  thirc hin tu van giüp d ngi.thi hçc trong h9c tsp, nghiên ciu; 

c) Gi.rmig mu thijc hin nghia viii cong dan, các quy djnh cüa pháp lu.t và ni quy 
cüa co s& dão tao.  Trung thrc, khách quan, cong bAng trong giáng day,  nghien ciu khoa 
hçc, trong dôi xir vOi ngui h9c; 

d) Co trách nhim ph bin cho ngui hçc d cuang chi tit, ljch trInh giãng day 
vào gRi len Rip dâu tiên cüa mOn h9c; 

d) Di.rçic hcip dng thinh giáng va nghiên cru khoa hçc v&i diu kin bâo dam thirc 
hn dày dO nhini vy noi minh cong tác; 

e) Disçc hu&ng các chInh sách di v&i giãng viên trong dào tao  trInh d TS theo quy 
djnh cüa nhà trithng. 

Biu 12. Ngtrô'i htró'ng dn nghiên cüu sinh 

1. Ngi.ri huàng din NCS phái dáp 1rng các tiëu chun quy djnh tai  Diu 11 cüa Quy 
dnh nay và các tiêu chuân sau: 

a) Nêu chi có hyc vj TS thi phãi CO thai gian nhan b&ng TS It nhAt là 3 nAm; 

b) Co ten trong di ngü giãng viên tham gia giãng day trInh dO TS cüa CG s& dào tao; 

c) Hin không trong thai gian phãi tam  drng nhan NCS mói theo quy djnh tai  khoãn 
5 Diêu nay. 

2. Mi NCS CO khOng qua hai ngui cüng hithng dan. Trtx?mg hcp cO hai ngithi h.ràng 
dan, can quy djnh rO vai trô, trách nhim cüa ngtri hi.rOng dn thir nhât (nguxi hi.r&ng dan 
chInh) và ngLri huong dan thu hai. 

3. Giáo six, phó giáo six, TS khoa h9c cO quyn dOe  lap huàng dn NCS. 

4. Giáo six có th huâng dn cUng lüc ti da 5 NCS, phó giáo six và TS khoa h9c cO 
the hix&ng dan cUng 1iic tOi da 3 NCS, TS có th dOng hii&ng dan cüng lüc tôi da 3 NCS & 
tat cä các ca sdào tao  ma ngixi dO du?c mi hii&ng dan, kê cã dong hixâng dan và khOng 
tInh NCS cIA hét thô'i gian dào tao  chInh thirc nhisng cOn trong thii gian duçc phép quay 
Iai co sâ dâo tao  dê nghj bâo v luan  an theo quy djnh t?i  khoán 5 Diêu 10 cüa Quy chê 
nay. Mi ngtthi huàng dn CO không qua 2 NCS cüa cüng mOt  khOa. 

5. Khi mOt  ngu'li huOng dn có 2 NCS không hoàn thành luan an trong thai gian dào 
tao quy djnh vi 1 do chuyên mOn thi sê tam  thai không dugc nhan  them NCS. Khi có den 
3 NCS không hoàn thành luan  an ma khOng cO 1 do chInh dáng, ngl.ri hix&ng dan se khOng 
duc nhan hu'âng dn NCS trong thai gian It nhât là 2 näm. 
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6. Nhà trisông to diu kin mi các nhã khoa h9c nrOc ngoi dáp irng các tiêu 
chuân quy djnh ti khoán 1 Diêu nay tham gia huàng dn NCS. 

Diu 13. Nhim vi cüa ngu*i htrO'ng dn 

1. Duyt k hoch hçc tp vâ nghiën cru cüa NCS. 

2. Xác djnh các h9c ph.n c.n thit trong chucing trInh dáo to trInh dç TS bao gm: 
các hc phán a trmnh dQ di hçc, trmnh d thc si, trinh dTS, các chuyên dê TS cho NCS; 
dê xuât vâi dcm vj chuyên mon dê trInh Hiu trithng quyêt djnh. 

3. Len k hotch tháng, qu, näm lam vic vOi NCS. T chirc, huâng dan, theo dOi, 
kim tra và don dôc NCS hc tap  và thirc hin d tài luan an. tham gia hi nghj khoa h9c. 
duyt và giüp NCS cong bô các kêt qua nghien ciru. 

4. Giüp d& NCS chun bj báo cáo chuyCn d theo ljch trInh cia dan vj chuyãn niOn; 
chun bj bài giãng, tài 1iu dê tham gia giãng day, vá nghiên cru khoa hc (nCu NCS dircc 
dan vj chuyên mon phân cOng tham gia giãng day). 

5. CO nhan xét v tInh hInh hçc tsp,  nghiên ciru, tin d dt duçc ci:ia NCS trong các 
báo cáo djnh k' cüa NCS gui dan vj chuyênmôn. 

6. Duyt luan an cüa NCS, xác nhan các kt qua d dt disçc và d nghj cho NCS bão 
y, nêu luan  an dâ dáp i'mg các yêu câu quy djnh. 

7. Thrc hin cac nhim vçi v quyn khác theo quy djnh cta nhA trung. 

Diu 14. Nhim viii và quyn cüa NCS 

1. Trong qua trInh dao tao, NCS ia thành viên cCia dan vj chuyên moo, Co trách nhim 
báo cáo kê hoch dê thirc hin chuang trInh h9c t.p, nghiên cCru và dê cl.rang nghien ciru 
vâi dan vj chuyên mOn. 

2. Trong qua trinh h9c tap va thirc hin d tai luan  an, NCS phâi thung xuyên lam 
vic chuyên mOn vài nguai hisâng dn theo kê hoch d djnh; tham gia day dii và có báo 
cáo chuyên dê ti các buôi sinh hot khoa hçc cüa dan vj chuyên môn; viêt báo cáo khoa 
hoc; tham gia các hot dng khoa hçc theo quy djnh cCia co s dào to djnh k' báo cáo kêt 
qua hçc tap,  nghien ciru cüa mInh vOi tap  the ngisai hrnng din và trmnh bay báo cáo truac 
dan vj chuyên mon theo ljch do dcm vj chuyên mon quy djnh, It nhãt 2 lan m näm (iinh 
cá các lan báo cáo chuyên dê TS). 

3. Trong qua trinh thrc hin d tài luan an, NCS phai cO It nht 2 bài b khoa hçc 
(NCS là tác giã chInh) cOng bô hoc thrgc nhan dang kêt qua thirc hin dê tái luan an trên 
các tp chI khoa hçc, k yêu hOi  nghj khoa h9c trong hoc ngoài nrâc. Các tp chi khoa 
hçc va k yeu hOi  nghj khoa h9c phãi thuOc danh mçc dixçc Hi dông chirc danh giáo su 
Nhà nilàc quy djnh cho ngành lien quan den chuyên ngành dào too. Các bài báo khoa hpc 
nay phài cO ghi ten trumg DHQT là dan vj chCj quãn cüa NCS Va du'c tp the can b 
huàng dn chap thuan tmâc khi tin hành th tc dang bài. 

4. Trong qua trinh hQc tap,  NCS phâi dành thai gian tham gia các hot dng chuyên 
môn, trçi giang, nghien ciru, hiiàng dan sinh viên thirc tp hoc nghiên cru khoa hçc ti 
tri.r&ng theo s1r phân cOng cüa dan vj chuyên mOn. 

5. Vào du mi nám hçc, NCS phái np d cuang h9c tap  nám h9c mai cho dan vj 
chuyên môn, bao gm: báo cáo kt qua h9c tap  và tiên d nghiên ciru (nhüng h9c phán. so 

tin chi d hoãn thành; kêt qua nghien ciru; tmnh hinh cong hO kêt qua nghin ctru): k hooch 
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h9c tap, nghiên cru trong näm hçc mâi d dcin vj chuyên mon xem xét dánh giá. 

6. NCS không ducic tim hiu hoc tip xüc vOi phàn bin dOe  l.p, không duçxc lien 
h hoc g.p gô vâi các thành viên Hi dông cap ca s& dào tao  trithc khi bâov luan an; 
khOng duçic tham gia vào qua trInh chuân bjt chrc bão v lun an nhi.r dua ho sci 1u.n an 
den các thành viên HOi  dông; khong duçic tiêp xüc dê lay các ban nhn xét lun an cüa các 
ihãnh viên HOi  dong, các nhà khoa h9c, các to ch,rc khoah9c. 

Diu 15. Nhim viii vã quyn cüa do'n vj chuyên mon (Khoa/B môn) 

1. T chi.rc d Tiu ban chuyên mon xét tuyn NCS, dánh giá h sa däng k dir tuyn 
và nang lirc, tir chat ct1a ngui dçr tuyn. L.p biên ban dánh giá, xêp loai kêt qua xét tuyn 
NCS trInh Hiu tnxOng quyêt djnh tuyên ch9n. 

2. Xem xét và thông qua HOi  dông Khoa h9c và Dào tao cap khoa hoc cap ti.rang 
duong truâc khi trinh Hiu truâng quyêt djnh cac hçc phân can thiêt trong chuung trinh 
dâo tio trinh dO !'S bao gôrn: các h9c phân ó trinh dO dai hçc, thac si và TS; các chuyên 
dé TS; kê hoach dào tio dôi vi trng NCS; giám sat và kiêm tra vic thirc hin chixcrng 
trinh và kê hoch dào tao  cüa NCS. 

3. TO chrc các huOi sinh hot chuyên mon djnh kS'  cho giãng viên và NCS, d NCS 
báo cáo chuyên dê và kêt qua nghiên cru; phân cong NCS tham gia giãng day, tham gia 
huàng dan sinh vien nghien ciru khoa hçc, dua sinh viên di thrc hành, thirc tip. 

4. Quy dinh ljch báo cáo djnh k' It nhât 2 lan mOt  näm dê NCS báo cáo kêt qua h9c 
tp vá nghiên cru; trao dOi vi tpthê can bO hi.râng dn dê näm tinh hinh hçc t.p, tiên dO 
nghiên ciru, kêt qua dào t?o va dê nghj Hiu trung quyêt djnh vic tiêp titc hçc tp và 
nghiên c.'ru dôi vOi ti'ing NCS. 

5. Dê nghj Hiu truâng quyêt djnh vic thay dOi dê tãi lun an, bô sung hotc thay di 
nguèi hung dan, rut ngän hoc kéo dài thi gian dào tao,  chuyn Ca sO dào tao  cüa NCS. 

6. Co các bin pháp quân l chat chê NCS trong suôt qua trInh hQc tip,  nghien ciru. 
Djnh k' 6 tháng mOt  Ian báo cáo Hiu truàng ye tinh hInh h9c t.p, nghiên ciru cüa NCS; 
dOng thai thông qua Iiiu tru&ng gcri báo cáo nay cho Thu trung don j Cong tac cüa NCS. 

7. TO chrc dánh giá Iun an c1a NCS & cap don vj chuyên môn, xem xét thông qua 
hoc hoãn 1a  vic dê nghj cho NCS báo v Iun an cap ca s& dào tao. 

Diêu 16. Nhim viii và quyn cüa phông Bào to Sau Di hQc 

1. Xây dvng và trinh Hiu truâng ban hành quy djnh chi tit v t chüc và quãn 1 dào tao, 
quán I NCS, ye Iun an, báo v 1un an, cap bang TS và các hoat dng lien quan den qua trinh 
dâo tao  trmnh dO TS trên ca sâ Quy chê dào tao  TS do DHQG-HCM ban hành. 

2. Trong cong tác tuyn sinh, Phông DTSDH giip Hiu tnràng: 

a) Xây drng k hoach, chi tiêu tuyn sinh hang nam cüa Tru?mg theo trng ngành dào 
tao và báo cáo DHQG-HCM; 

b) Trén ca s& chi tiêu da xác djnh, t chirc tuyn sinh hang näm man thu các quy djnh 
cCia Qui chê dào tao  TS. 

3. Trong cOng tác t chic và quàn 1 dào tao,  Phông DTSDH có nhim vii: 

a) Kt hç'p vi Khoa va các BO mon xây dijng k hoach giáng day  di vâi các chuyên 
ngành duqc phép dáo tao; 



b) TrInh Hiu tnthng phê duyt danh sách can b hirâng dn kern theo danh rnvc các 
dê tài nghien ci.hi, hi.rOng hay lTnh vrc nghien ciru. Cong b danh sách và danh rnic trên 
trang web cUa PhOng DTSDH; 

c) TrInh Hiu trithng ra quyt djnh cong nhn NCS, d tài nghiên cüu, can bç hirang 
dn và thai gian dào to cüa NCS; 

d) T chirc dào to theo chucing trInh dáo to d duçic duyt, t chrc cho NCS bão v 
Iun an cap trixOng; 

d Trmnh FTiu trtrâng ra quyt djnh xi'r 1' nhting thay di trong qua trInh dão to NCS 
nhii thay dôi dê tãi, can b huong dan, thai gian dào tao. hInh thirc dio tçio hay chuyn en' s 
dào to cho NCS; 

e) TrInh Hiu trtrng ra quyt djnh cp bAng TS; 

g) Quán 1 trang thông tin din t1r (trang web DTSDH), Cong khai và cp nht các 
thông tin: 

- Tom tAt 1u.n an (bAng ting Vit vã ting Anh) ngay tt'x khi chuân bj bão v; 

- Danh sách NCS hang närn, danh sách NCS d duçc c.p hAng TS: 

- Các d tài nghiên cCru do NCS dang th'c hin. 

4. Thijc hin dAy dü chê d báo cáo và km trt bao gm: 

a) Sau k' tuyn sinh, báo CáO DHQG-HCM v tInh hInh và kt qua tuyên sinh, the 
quyêt djnh cong nhn NCS tthng tuyên; 

b) DAu tháng 12 hang näm, báo cáo DHQG-HCM v cong tác dào to TS cüa en' s, 
nhUng thay dôi v NCS trong näm, xác djnh chi tiêu và kê ho?ch tuyên NCS näm sau: 

c) Vào ngày CuÔi cüng cüa các tháng chn, háo cáo DHQG-!-ICM danh sách trIch 
ngang NCS bào v trong 2 tháng vra qua; 

d) Các báo cáo khác theo quy djnh eüa DHQG-HCM va B Giáo diic và Dào tao; 

d) Các tài 1iu, h sci cüa mi NCS, cüa Trung lien quan dn tuyn sinh, dào to. xét 
tot nghip và cap bang TS thrqc bão quãn và kru tr ti PhOng DTSDH theo quy djnh hin 
hãnh ye cong tác lu'u trQ. 

Chtro'ngV 

LUiN AN, DANH GIA vA BAO V LUN AN 

Diu 17. Yêu cu di vri 1un an tin si 

Lun an TS duqc tin hành dánh giá qua hai cap gôm: cap dan vj chuyën mOn và cap 
co sâ dào to khi luan  an dt duqc các yêu cáu sau: 

1. Lun an TS phái do NCS thirc hin và phãi là mt cong trInh NCKH dc dan. sang 
tao, có dóng gop mài ye mt 1 1un ho.c giài pháp cong ngh, chra dmg nhü'ng tn thtrc 
mài có giá tn trong vic phát triên, gia tang tn thirc khoa h9c cüa nganhlchuyên nganh 
hoc giái quyêt sang to các van dê dang dt ra vài mt ngành khoa hc hoc thirc tiên x 
hQi. 
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2. Lun an phái dugc trInh bay dung theo djnh d.ng, cu true và nguyen tc trich dn 
&rçYc KhoaIB mon quy djnh nhäm dam bão sr trInh bay khoa hoc, rO rang và thông nhât. 
Trong do, môi dung 1un an tiên si phài gOm có: m& dâu; tng quan tInh hmnh nghien ciru, 
myc tiêu và nhim vy nghiên ciu; ca s& 1)2 1un va giá thuyêt khoa h9c; phucxng phap 
nghiên ciru, két qua nghiên cru, bàn lu.n; kêt lu.n và kiên nghj ye nhUng nghien ctru tiêp 
theo; danh myc các cOng trInh dâ cong bô cüa tác giá có lien quan den dê tài lun an; danh 
myc tâi 1iu tham khão và phii lyc (neu can). 

3. Yêu cu v kt qua: 

a) Vn dung  1)2 lun khoa h9c ca ban d phân tIch cac quan dim và kt qua dA dt 
duc trong các cong trinh nghien cuu tnróc day lien quan den de tài lu.n an; 

b) Chi ra di.rc nhthig dóng gop mài v mt hçc thu.t, xây dirng giá thuy&t mOi hoc 
dé xuât các giái phap mài )2 nghia khoa h9c dê giãi quyêt các mvc  tiêu ma lun an dt 
ra va chUng minh chüng bang 1)2 1un khoa hQc kêt hçp vâi thirc nghim; 

c) Co cOng b khoa hçc theo yêu cu cüa trng chuyên ngành; 

d) Ni dung chü yu va các kt qua nghiên ciu cüa lun an phài di.rc cong b& hoc 
di.rqc chap nhn dang trong it nhât hai bài báo có phân bin khoa h9c dc 1p trên các tp 
chI khoa h9c, k)2 yêu hi nghj khoa h9c trong và ngoài nuâc. Các tap  chI khoa h9c và kS' 
yêu hi nghj khoa h9c phãi thuc danh muc  diiçxc Hi dông chuc danh giáo su Nhà nithc 
quy djnh cho ngành lien quan den ngành dào tao. 

4. Tuân thi'i pháp lut v bào v quyn s& htiu tn tue, cu th: 

a) TrIch dn dÀy dü và chi rô ngun tham khào các két qua nghien ciru cüa các tác 
giã khác (neu co); 

b) Trong tnrông hgp Iu.n an scr dung ni dung cong trInh khoa hçc cüa tp th ma 
NCS là dông tac giá thi phãi cO van bàn dông)2 cüa các dong tác già khác cho phép NCS 
dLrVc s1r dyng kCt qua cüa nhóm nghiCn thu; 

c) Tuân thc các quy djnh khac cüa pháp luat  sâ hthi trI tue. 

5. NgOn ngQ d vi& và tnmnh bay lun an là ting Anh, cO báo cáo torn tt bAng ting 
Vit. 

6. Danh muc  cong trInh dà cOng b cüa tác giá cO lien quan dn d tài lun an và danh 
myc tài Iiu tham khão thrqc trinh bay theo thông 1 quôc tê. Tài 1iu tham khào bao gôm 
cac tài lieu dt.roc trich dan, sü dyng và dê cp trong !un an. 

Biêu 18. Dánh giã lun an cp do'n vj cliuyên mon 

1. Diu kin d NCS dt.rqc dánh gia 1un an cap dGn yj  chuyên môn: 

a) Dâ hoàn thành lun an và chi.rang trInh hc gm các hçc phÀn b sung và các hc 
phân a trmnh d TS quy djnh tai  Diêu 4, khoán 3 và Dieu 5, 6 Quy djnh nay. 

b) Truac khi báo v 1un an cp chuyên mOn, NCS phãi có mt trong cac van bAng, 
chrng chi ngo?i ngf? nhii sau: 

- BAng tt nghip Dai  hQc, thac si hçc TS tai  ni.ràc ngoài ma ngOn ng str dung trong 
dào tao  là ngoi ngQ chuyên nganh; 

- BAng t& nghip dai  h9c, thac si hoc TS a trong nuâc ma ngôn ng sir diing trong 
dâo tao  là ngoai ng chuyên nganh không qua phiên djch; 
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- Co chirng chi ngoi ngt sau: JELTS 5.5; TOEFL iBT 60; VNU-EPT 251, TOFEL 
ITP 450 

c) T.p th ho.c ngiRi hixâng dn NCS có van bàn khâng djnh chAt luçing 1un án 
nh.n xét ye tinh than, thai dQ, kêt qua h9c tip, nghiên ci'ru ccia NCS và dê nghi cho NCS 
di.rcc bão v luan  an. 

d) Luân an dáp frng yêu cu ti Diu 8 và Diu 17 cüa Quy ch nay. 

2. Hi dng dánh giá 1un an cAp dcm vj chuyên mon gm ti1 5 dn 7 thành viên. Co 
chirc danh giáo su hoc phó giáo su hoc cO hc vl TS khoa h9c hoc hçc vj TS, am hiêu 
lTnh v1rc dê tài 1un an, trong dO có tôi da 5 thành viên (dôi vài hi dông cO 7 thành vien) 
holtc tôi da 3 thành viên (dôi vâi hi dong có 5 thành vien) là can b khoa h9c thuc truYng 
DHQT. Nhng ngui là ngui than (cha, mc, vg, chông, con, anh chj em rut) ctia NCS 
khOng di.rqc tham gia Hi dông. Hi dông gôm ChO tich, This ks', hal phãn hin và các üy 
viên Hi dông. Mi thành viên HOi  dong chi dam nhim rnt träch nhim trong Hi dng. 
Dan vj chuyên mon to diêu kiin mi các nhà khoa hçc a nuac ngoài lam phán bin trong 
Hi dông. 

3. Lun an duc gi.ri dn các thành viên ccia Hi dng truac thai gian t chirc h9p Hi 
dong dánh giá It nhât là 15 ngày lam vic. Các thành viên Hi dong phái d9c lun an và 
viêt nhn xét trixâc khi dir phiên h9p cüa Hi dông dánh giá luan  an. 

4. Hi dng không t chirc hQp dánh giá 1u.n an nu xãy ra mt trong nhUng truô'ng 
hçip sau day: 

a) Vng mt Chü tjch Hi dng; 

b) V&ng mt Thu k2 Hi dng; 

c) Vng mt ngui phán bin cO kin không tan thãnh 1un an; 

d) s6 thành viên Hi dng có mt It hon näm ngisii; 

d) NCS dang bj k luat  tü hinh thCrc cánh cáo tr& len. 

5. Phiên hQp dánh giá Iun an cAp dan vj chuyên mon là mit bui sinh hot khoa hçc 
cUa dan vj chuyên mOn, duqe to chirc dê các thành viên dan vj chuyën mon và nhUng ngtthi 
quan tam cO the tham dtr. Truàc khi 1u.n an diiçic dua ra bão v 2 cap ca sà dào to, Hi 
dong dánh giá 1un an cap dan vj chuyên mon to chirc tr mt den nhiêu phiên h9p khi lun 
an van cOn nhU'ng dim can stra chüa, b sung. Các thanh viên Hi dong dánh giá lun an 
cap dan vj chuyên mon phãi CO nhn xét chi ra nhng kêt qua mai cüa lun an, nhQng hn 
chê, thiêu sot cUa 1u.n an va yêu câu NCS sra chUa, bô sung. Lun an chi dixçc thông qua 
d dua ra bào v & HQi dOng cap co s& dào to khi dà duçic hoãn chinh trên co sa các ' 
kiên dOng gop trong các phiên h9p truac cUa Hi dong và duçic It nhãt 6/7 hoc 5/6 hoc 
4/5 sO thành viên HQi dong cAp dan vj chuyên mon cO mt ti phiên hçp cuOi ciing bö phiêu 
tan thành. 

6. Vic danh giá luan an phãi tp trung chü yu vào vic thçrc hin myc tiëu nghien 
ciru, ni dung va chat luçmg cüa lu.n an, dam bào sir chInh xác, khách quan, khoa hoc, 
tranh thu duqc nhiêu ' kiên dOng gop cOa các nhà khoa hoc trong vic xcrn xët dánh giá 
luân an cUa NCS. 

Diu 19. H so' d ngh dánh giá Iun an cp co' sr dào to 

Trên cci sâ ' kin kt 1un cUa Hi dng dánh giá 1un an cAp dan vj chuyên môn, 

N 
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1'riiang dan vj chuyên mon !.p h sa gCri Hiu truOng d nghj cho NCS bào v 1un an cp 
ca s& dào tao. 

II sa d nghj bâo v 1un an cia NCS: 

1. Biên bàn chi tit ni dung thào luan và kt 1un cüa các phiên hçp dánh giá 1un an 
cap dan vj chuyên môn, CO chti k)' cüa Chü tjch và Thu k Hi dông; 

2. Trueing hçip NCS phãi hoàn thin 1un an sau các phiên hop Hi dông cap dan vj 
chuyên môn, ho sa phài kern các bàn giâi trInh các dim dâb sung và süa chta cüa NCS; 

3. Các bàn nhn xét cCia hai ngui phàn bin 1un an dôi vâi trng phiên hop HOi  dong 
cap dan vj chuyên môn; 

4. Bàn sao hp I bang tot nghip di hoc, bang thac si (nêu co); 

5. Bàn sao hçp 1 bang dim các hc ph.n cüa chuong trInh dào tao  thac si (trLr&ng 
hcp NCS khong có bang thac si), các hçc phân b sung (neu co), các hçc phân cüa chuang 
trInh dào tao  trInh dt TS, các chuyên dê TS, diem tiêu 1un tang quan và chirng chi ngoi 
ng cüa NCS; 

6. Bàn sao quyt djnh cong nhn NCS và quyt djnh v nhng thay di trong qua trInh 
dào tao  (neu có); 

7. Bàn kê khai danh rnvc và sao ch11p cac bài báo dà cong bô hoc nhn dang lien quan 
den dê tài 1un an cüa NCS; 

8. Van bàn dong ' cüa các dong tác giá (neu cO cong trinh dông tác giá); 
9. Lun an và tOrn tat Iun an; 
10. Trang thông tin ye nh0ng dóng gOp rnài ye mt hçc thu.t, 1 lun cüa 1un an (bang 

tiêng Vit và tiêng Anh). Ni dung gOm: ten lun an; ten chuyên ngành và ma s; ten NCS 
vâ khóa dào tao;  chirc danh khoa hçc, hc vj, ten ngui huâng dan; ten ca sâ dào t?.o;  tOrn 
tat nh&ng dOng gop rni ye mt hçc thu.t, l 1un, nhQng 1u.n dim mài rut ra di.rc tir kêt 
qua nghiên ciru, khão sat cüa 1u.n an; ch ky" và h ten cüa NCS. 

Biu 20. Phãn bin dc 1p 1un an 

1. Truc khi thàrih 1p Hi dng dánh giá lun an c.p co sâ dào tao,  Hiu tnrng xin 
kiên cCia hai phãn bin dc 1p ye lun an. Phàn bin dc l.p là nhUng nhà khoa hc trong 

hoc ngoài nuâc, Co trinh d chuyên mon v&ng yang trong linh virc dê tài 1un an cüa NCS, 
có phâm chat và dao  dirc tOt, có uy tin khoa hc cao, có chInh kiên và bàn lTnh khoa hçc. 
Y kiên cüa phàn bin dc 1p có vai trô tu v.n cho Hiu tnthng trong vicxem xét dãnh 
gia chat hrng cUa 1un an is và quyêt djnh cho NCS bào v lun an. Ca s dào tao tao 
diêu kin lay ' kiên cüa phàn bin dc 1p & nirâc ngoài, nhât là dôi vài nhng lun an 
thuc linh vrc khoa hc ca bàn, k5 thut, cong ngh. 

2;  Thành viên phàn bin dc 1p cho 1un an phãi duçic bào mQtt cho dn khi trung 
ra quyêt djnh thành Ip Hi dOng dánh gia 1un an cap ca so dào t?o.  Dan vj chuyên mOn, 
ng1rii hrn5ng dn và NCS khOng duçic tim hiêu ye phàn bin dc lip; các phãn bin dOc 
Ip phãi cO trách nhim bão mt nhim vi, chrc trách cüa rnInh. 

3. Khi cã hai phàn bin dc 1p tan thành lun an, Hiu tnrOng ra quy& djnh thành 
!p Hi dOng dánh giá !un an cap ca sO dào tao  cho NCS. Khi có mt phàn bin dc 1p 
khOng tan thành 1un an, Hiu truOng gcri 1un an xin ' kien cüa phãn bin dc 1p thir ba. 
Nêu phán bin dc 1p thir ba tan thành lun an thj lu.n an &rgc dua ra bão v 0 cap ca sO 
dào tao. 

4. Lun an bj trâ v d& danh giá Iai  0 cp dan vj chuyen mon nu Ca hai phãn bin 
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dOc 1p du tiên khong tan thành 1un an, hoc phãn bin thr ba khong tan thành khi lun 
an phãi lay kiên cüa phãn bin thir ba. Tru&ng hçip nay, luan an phãi dirge chinh sira và 
to chirc bão v li cap don vj chuyên mon. NCS chi dirge phép trinh li ho so dê nghj 
bào v sam nhât sau 6 tháng và muon  nhât là 2 näm kê tir ngày lun an bj trã lai. Lun an 
sau khi sira chtia phãi dirge lay kiên cüa các phàn bin dc 1p Ian dàu. 

5. Ngay sau khi có quyt djnh thành 1.p Hi dng dánh giá 1un an cp Co s& dâo tio. 
danh sách phãn bin dc 1p phài dirge in trên trang bia phçt ci:ia quyn lun an vá bàn torn 
tat luân an. 

6. Hiu truOng quy djnh chi tityêu cu di vOi phán bin dc lap; trinh ti.r, quy trInh 
1%ra chçn, gri lay kiên và xr l kiên phãn bien dc lip; yêu câu ye trách nhim bào mt 
dôi vOi các cá nhãn có lien quan trong vic bão v sir dc 1p cho phãn bin dc lip. 

13iu 21. Hi &ng dánh giá Iun an cp co sô dào to 

1. Hi dng dánh giá 1un an cp co si dào tao  gm t.r 5 dn 7 thành viên, bao gm 
nh0ng nhà khoa hçc trong hoc ngoài nuâc, cO chrc danh giáo sir hoc phO giáo sir ho.c 
Co hc vi TS khoa h9c hoäc h9c vj TS, am hiêu linh virc dê tài lu.n an cua NCS, CO uy tin 
khoahçc cao, eO chinh kiên và bàn linh khoa hoc. So thành viCn thiic tnithng DHQ'E' không 
qua 3 ngi.ri. 

2. HQi ding gm chü tjch, thu k, 3 ngu?ñ phàn bin và các üy viên. Mi thành viên 
Hi dông chi dam nhn mt trách nhim trong Hi dông. Chü tjch Hi dong phãi là ngiräi 
có näng lirc và uy tin chuyên mon. cO chirc danh giáo sir hoc phO giáo sir dung chuyên 
ngành vai lun an. CáC phàn bin phãi dáp rng các tiêu chuân quy djnh tai khoãn 1 Diêu 
20 cüa Quy chê nay và phãi là ngiri am hiêu sâu sac Iun an, cO uy tin chuyên mon cao 
trong lTnh VrC khoa hçc lien quan. Ngithi phàn bin phãi CO trách nhim cao trong dánh 
giá chat ltrgng khoa hçc cüa 1u.n an. cac phàn bin phài là nglxäi a c.c don vj khàc nhau, 
không là cap duói trirc tiêp cüa NCS, không là dOng tac già vOi NCS trong cac cOng trinh 
cong bO cO lien quan den d tài Iun an; không sinh hoat trong cüng don vj chuyên mon 
vâiNCS. 

3. Nhu'ng ngixi than (cha, mc, vç, chng, con, anh chj em rut) cüa NCS khOng dirge 
tham gia Hi dOng dánh giá luan  an Co sa dào tao. 

4. Hiu truâng quy djnh chi tit v cac yêu cu, diu kin di vài t'rng chrc danh 
trong Hi dong dánh giá 1un an cap co s& dào tao. 

Diu 22. Yêu cu, diu kiin t chfrc bão v và dánh giá luãn an cp c so' dào to 

1. Hiu trirang có trách nhim b tn dO nhàn 1cm thcrc hin cñc cOng vic t chrc hão 
v lu.n an cho NCS. 

2. Hiu truang quy djnh các diu kiin t chrc cho NCS báo v lu.n an, dam báo 
nguyen tãc: 

a) Thai giarl, dja dim bào v luan  an, d tài luan  an cüa NCS dä dirge cOng b cong 
khai, rng râi trên trang web cUa trung DHQT, trang web cüa DHQGHCM, trên bang tin 
cüa co sâ dào tao  và cüa don vi chuyên mOn, trên báo dja phucmg hoc trung ucmg. truac 
ngày bào v it nhât 10 ngày d nhthig ngirai quan tam cO thai gian tim hiêu lun an và tham 
dir phiên bão v (tth các lu.n an bào v mat); 

b) Lun an, bàn tOrn tt lu.n an dà dirgc g11i dn cac thành vien Hi dng. Bàn torn 
tat lu.n an d dirge trirng bay phông d9c cüa thu vin co sa dào tao  it nhât 30 ngây truac 

TE 
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ngày bão v. Ban tOrn tt luan an và giâi thiu luan an dâ ducic dang tâi cong khai trên 
trang web cüa Co s& dào tao  và trang web cüa DHQG-HCM tnràc ngày bão v 30 ngày, 
trr các dê tài bão ye mat; 

c) Các thành viên Hi dng phái cO nhan xét v luan  an bang van ban g1ri dn Ca sâ 
dào tao  15 ngày truc ngày bão v luan  an cüa NCS; 

d1 Van bàn nhan  xét 1u.n an cüa các thành viên Hi dng phâi dánh giá dÀy dü, ci,i 
the ye bO cyc và hInh thrc cUa luan an; ye ni dung, phuang pháp, kêt qua, nghia, d tin 
cay ccia các kêt qua dat  dirge, trong do phãi nêu bat  duqc nhng luan  dim mOi cüa 1un 
an. Hiu triRmg quy djnh chi tiêt ye yêu câu dôi vâi bàn nhan xét luan an cüa các phãn bin 
và thành viên cUa Hi dong. 

3. Hi dng không t chirc hop d dánh giá luan an nu xáy ra mt trong nMng trung 
hgp sau day: 

a) Vng mat  chCi tjch hi dng; 

b) Vng mat  thr k' hi dtng; 

c) Vng mat  ngui phãn bin cO ' kin khOng tan thành luan  an; 

d) S thành viên I-Ii dng có mat  it hcm nàm ngi.thi; 

d) NCS dang bj kS' luat tü hInh thirc cành cáo trâ len; 

e) Không dáp img mt trong các diu kin quy djnh tai  khoân 2 Diu nay. 

4. Hiu tri1ing quyt djnh v vic thay di thành viên Hi dng ch.m luan  an trong 
truèng hgp can thiêt Va chi vi 1 do bat khà kháng (nhu thành viên Hi dông di cong tác 
nirOc ngoài dài han,  vi l do sirc khôe khong th tham gia Hi dng, hoac khi CO thành viên 
Hi dông không dam bão các diêu kin yêu câu quy djnh). Các thii han  quy djnh, lien quan 
den hoat dong cua cac thanh viên Hôi dông Va viêc t chuc bao ye luân an, dtrac tinh k ttr 
ngay ky quyet dtnh  cuoi cung ye viçc thay doi, bo sung thanh vien Hi dong danh gia luan 
an cap co si dàotao. 

5. Trong thai han ti da là 90 ngày k tir khi cO quyt djnh thành lap,  Hi dông phài 
tiên hành hop dánh gia lun an cho NCS. Qua thi han  nay, Hi dông tir giâi tan. Sau thai 
gian nay, NCS cO quyCn tiêp tyc de nghj dugc bào v luan an nu dáp ing các diêu kin 
quy djnh t?i  khoãn 7 Diêu 10 và Diêu 19 cUa Quy djnh nay. Hiu truâng quyêt djnh vic 
dira luan  an ra báo v. Trinh tir, thu tiic bão v luan  an thrc hin nhu di vâi NCS báo v 
luan an lan dâu. 

Diu 23. T ch&c bão v luãn an cp co s& dào to 

1. Lun an phãi thrgc t chirc bão v cong khai. Nhng d tài lien quan tOi bI mat 
quôc gia dirgc to chirc bâo v theo quy djnh tai  Diêu 24 cüa Quy chê nay. Vic bâo v luan 
an phâi mang tInh chat trao dôi hçc thuat, phái báo dam tInh nguyen täc và nêu cao dao 
dirc khoa hçc, qua do tác giá luan  an the hin trinh dO và sr hiu biêt sâu rng ye 11th vi,rc 
chuyên mOn cüa minh truc nhUng thành viên trong HOi  d6ng và nhng nguñ quan tam. 
Mi thành viên HOi  dong phãi cO trách nhim tim hiu day dü ye ban luan an truôc khi 
dánh giá. 

Toàn bç din bin cUa phiCn hçp dánh giá luan  an phãi duçic ghi thành biên bàn chi 
tiCt, dtc bit phün hOi va tri ku cüa NCS cho ttirng câu hOi. Biên bàn phái dugc toàn th 
HOi dong thông qua, CO ch& k' cua Chc tjch và Thu k HOi  dong. 
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2. Lun an thrçc dánh giá b&ng hInh thrc bô phiu kin. Cãc thành viên Hi dông chi 
di.rc bO phiêu tan thành ho.c không tan thành. Phiêu träng thrgc coi là phiêu khong tan 
thành. Lun an dt yêu câu khi Co It nhât 6/7 hoc 5/6 hoc 4/5 sO thânh viên Fli dOng Co 
m.t hO phiêu tan thành. Hiu tru&ng quy djnh cii the ye thO tiic, trmnh tr, yCu câu dôi vO'i 
phiên hpp cüa Hi dong va dôi vâi vic dánh giá lun an ciia tl'xng thành viCn Hi dOng: 
cách thirc dánh giá; ni dung dánh giá cii the ye mirc d dt thrçic so vâi các yêu câu ye 
ni dung, kêt qua nghiên ciru và hInh thirc 1un an theo quy djnh dà cO cUa co si dâo tao. 

3. Hi dng phãi Co nghj quy& v Iun an, trong dO nêu rO: 

a) K& qua bO phiu dánh giá 1un an cüa Hi dng; 

b) NhUng kt 1un khoa hQc Ca bàn, nhUng dim mâi, dOng gop mOi cüa luan  an; 

c) Ca sâ khoa h9c, dO tin cy cüa nhUng luan dim Va nhthig kt lun nêu trong luan 
an; 

d) ' nghTa v 1' luan,  thirc tin và nhü'ng d nghj sCr dçing các kt qua nghiën cü'u cOa 
luânán; 

d) NhUng thiu sot v nOi  dung và hinh thi:rc cüa luan  an; 

e) Mrc dO dáp 1rng các yeu cu cüa luan  an; 

g) Nhtng dim cn b sung, sra chta (nu co) truécc khi nop luân an cho Thu viên 
Quôc gia Vit Nam; 

h) Kin nghj cüa HQi dng v vic cong nh.n trmnh dO vã cAp Mng TS cho NCS. 

4. Nghj quyt cüa HOi  dng phài ducic các thành viên HOi  dng nhAt tn thông qua 
bang biêu quyêt cong khai. 

5. Sau khi NCS hoàn thành vic b sung, sira chUa luan  an theo nghj quyt cOa HOi 
dong (nêu cO) và cO van bàn báo cáo chi tiêt ye càc diem d bô sung, scra chcra, ChO tjcF 
HOi dong cO trách nhim xem 1i luan an và k xác nhan vn ban báo cáo cua NCS d 
tai ca so dao tao va nôp cho Thu viên Quôc gia Viêt Narn Thai gian de N( S hoan thanh 
vic bô sung st'ra chtta và np lu.n an ti ca sä dào to và Thu vin Quôc gia Vit Nam tOi 
da là 30 ngày. 

Diu 24. Dánh giá luan an theo ch dO mat 

1. Trong trung hgp dc bit nu d tài luan  an lien quan dn hi mat  quc gia. thuOc 
danh miic bi mat  nhã ntrâc cüa Bô, Ngành: hoc lien quan den si hthi tn tu cOa cá nhân 
ho.c to chirc thI Thu truàng BO,  Ngành, cá nhân hoc t chrc cO van bàn dê nghj Hiu 
trung xác djnh tInh chat mat  cüa luan an ngay tir khi bat dâu triên khai dê sau nay có co 
sO xem xét cho luãn an bào ye theo chê dO mat; quãn 1' ho so, tài liOu lien quan den nghiên 
ciu yà thrc hiOn luan  an theo die dO mat trong suOt qua trinh dào tao. Vic xem xét cho 
mOt luan an bào vO theo chê dO mat phãi duc tien hành truOc khi dánh gia luan an 0 cap 
ca sO. TruOng phãi báo cáo và duc DHQG-HCM dong ' bang van bàn trisOc khi to chc 
cho NCS bào v luan  an theo chê dO mat. 

2. Danh sách HOi  dng dánh gia luan an cap don vj chuyCn mOn vã cap co' sO dào 
tao, danh sách các can bQ tham dij ngoài HOi  dOng phãi duçc BO,  Ngành quán l' bi mat  dO 

de nghj Hiu tri.r&ng xem xét. 

3. Khi t chjc cho mOt  luan an bào v theo ch dO mat, bui bào v cüa NCS thông 
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duçic thông báo cong khai trên các phuang tin truyn thông. Thri gian và dja dim báo v 
chi nhthig nguäi có trách nhim và nhftng ngu1i duçic phép tham dir biêt. Trmnh tr bâo v 
1un an theo chê dO mt thirc hin nhix bão v 1un an theo chê dO cong khai. 

4. S6 hrcmg ban thäo Iun an va tOrn tt 1un an cung nhis cãc ban chinh thirc phai 
drçic xác djnh và phâi dóng dâu met. Tat cã ho sa buôi bão v mt phãi duçic quân 1 cht 
chë theo quy chê báo mt cüa Nba nithc. 

5. Ngoai cac quy djnh tai  cac khoán 2, 3, 4 cña Diu nay, nguôi bão v 1u.n an theo 
chê dO mt van phái thirc hin các quy djnh chung dôi vâi NCS. 

Diu 25. Dánh giá Ii 1un an & cp co' s& dào to 

1. Nu !un an chLra ducic HOi  dng dánh giá lun an cAp co s dào tao  thông qua thI 
NCS duçc phép sra chQa 1un an và dê nghj baa v lan thir hai muOn  nhât truOc 24 tháng 
kê t1rngày bào v lan thtr nhât. 

2. Thành phAn HOi  dng dánh giá 1u.n an nhu HOi  dng dánh giá 1un an lan thi nhAt. 
Nêu cO thành viên yang m.t, Hiu trithng b sung thành viên khác thay the. 

3. Không t chirc bão v lun an thn thir ba. 

4. Qua thi hn 24 tháng k ngày bào v thn thi. nhAt, !un an không dugc dim ra bão 
vç. 

5. Thu tVc  và trmnh tir t chirc cho NCS báo v lai  1un an ducic thirc hin nhis lAn bão 
ye lan thir nhât. 

Chiro'ng VI 

THAM D!NH  QUA TR!NH DAO TJO, CHAT L1I(NG LUALN AN 
vA cAp BANG TIEN SI 

thu 26. ThAm dnh qua trInh dào tao  và chAt lirqng luan  an 

Vic thAm djnh qua trmnh dào tao,  chAt hxng lun an dixqc thirc hin trong các trung 
hcp sau: 

1. ThAm djnh ngAu nhiên ti da 30% h so qua trinh dào tao,  chAt lung luan  an dä 
&rvc Hi dông dánh giá luan an cap co s dào tao  thông qua trong báo cáo cüa Co s dào 
t?o. 

2. Thâm dlnh  khi có don thu khiêu nai,  to cáo ye ho so qua trInh dào tao, nOi dung và 
chat li.rçng luGn  an. 

f)iu 27. H so' va quy trInh thAm dnh qua trinh dào to và chAt ltrçrng luan  an 

Các quy djnh v h so, quy trInh thAm djnh, hOi  dng thAm djnh và xü l kt qua 
thâm djnh duac thirc hin theo các Diêu 40, 41 và 42 cüa Quy chê dào tao  trInh dO TS ban 
hânh kern theo Quyêt djnh so 1020/QD-DHQG-DH&SDH ngày 10 tháng 9 näm 2010 cüa 
Giárn dôc Dai  hçc Quoc gia Thành phô Ho Chi Minh. 

Diu 28. CAp bang tin si 

1. Khi dn thai han  xét cAp bAng TS, NCS phái nOp cho thu vin cüa co s& dào tao 
và Thu vin QuOc gia Vit Nam ban luan an và bàn tOrn tat luan  an dâ duqc hoàn thin 
(bao gOm bàn in trên giây và bàn ghi trên dia CD), k càcác luan an. bào v mat  và các 
luan an thuOc Iinh vi,rc quôc phông, an ninh. 
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2. Bàn luan  an np các thu vin gtrn hai phn: 

a) Phtn mQt là toàn van bàn lun an d di.rgc b sung, süa chUa theo yêu c.0 cüa Hi 
dong dánh giá lun an cap c sO' dào to (neu co); 

b) Phn hai là các tài lieu cüa phiên h9p bão ye, dánh giá 1un an cp cci sO' dào tao, 
dOng quyên cüng vói 1u.n an, bao gôm: 

- Quyt djnh thành l.p Hi dng dánh giá lun an dip co sO' dáo to và danh sách 
thành viên Hi dng. 

- Các bàn nhan xét cüa tht ca các thành viên Hi dng. 

- Biên bàn và nghj quy& cüa Hi dng dánh giá luan  an dip ca sO' dào tto. 

- Van bàn báo cáo chi titv các dim d b sung, sira chQ'a trong luan  án(nu co) 
theo nghj quyêt cia Hi dông cap co sO' dáo tio. Co xac nhin cia Chti tjch I II dOng danh 
giá luan an dip Co sO' dào tao. 

3. H so xét dip bang TS cüa NCS bao gm: 

a) Biên bàn chi tit din bin cüa bui báo v luan  an, câu hOi cüa các thành vien HOi 
dông dánh giá luan an và nhng ngui tham dir, trã 1O'i cüa NCS cho trng câu hOi; 

b) Nghj quyt cUa Hi dng; 

c) Các bàn nh.n xét cüa tht cã các thãnh viên cüa Hi dng; 

d) Biên bàn kim phiu Va các phiu dánh giá 

d Bàn nhan xét, dánh giá cUa tap th huàng dn NCS; 

e) Danh sách Hi dng có chtr k cUa các thành viên tham dir buM bão v; 

g) Gi.y biên nhan luan  an và tOrn t.t luan  an cüa Thu vin Quc gia Vit Nam; 

h) TO' báo dang tin hay bàn sao chyp bàn tin dang báo ngày bão v (trr n!iQ'ng luan 
an báo ye theo chê d mat); 

i) Bàn in trang thông tin NhU'ng dOng gop mO'i v mtt h9c thu.t, ! Iun cüa 1u.n 
trên trang web cUa DHQG-HCM; 

j) Dt yêu cAu v chun ting Anh du ra theo quy djnh cüa truô'ng DHQT; 

k) Các tài 1iu khác theo quy djnh eQa Hiu truO'ng. 

H so nay phãi duc hxu trU lâu dài ti co sO' dào tao. 

4. Hiu truO'ng cO trách nhim t chirc kim tra qua trInh dào tao, chit Iuçing luan  an, 
viec to chc và ho.t dng cUa HQi dOng dánh giá luan an cap truO'ng truOc khi ra quyêt 
djnh cong nhan hçc vi và cap bang TS cho NCS. 

5. PhOng DTSDH cOng b Cong khai cac thông tin lien quan ye van bang trên trang 
thông tin din tir và km trü toàn b ho so' lien quan den qua trInh hçc 1p, hO so cap bang 
cüa NCS theo quy djnh. 
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Chtroiig VII 

THANH TRA, KIEM TRA, GL&I QUYET KIIIEU NJ, TO CÁO 

vA X1 LY VI PHAM 

Diu 29. Khiu ni, t cáo 

1. Các co quan. t chrc, Ca nhân và NCS cO quyn khiu ni, t cáo v nhng vi phm 
trong to chirc và quán 1 hoot dng dâo t1o, dánh giá 1un an và cap bang TS. 

2. Vic khiu nai, t cáo và giái quy& khiu ni, t cáo ducic thirc hin theo quy djnh 
cia Lu.t khiêu ni, Lu.t to cáo. 

Biu 30. Thanh tra, kim tra 

1. PhOng Thanh tra Phãp ch thirc hin thanh tra, kim tra cong tác dào t?o  trInh d 
TS thea quy djnh hin hành. 

2. Ni dung thanh tra, kim tra bao gm: Qua trInh dào tao, phãn bin dc lap, dánh 
giá Iun an các cap... Kêt Iun thanh tra, kim tra và các kiên ngh (neu co) sê duc tri±ng 
thông báo cho KhoaJB mon bang van ban. 

Diu 31. Xtr I vi phim 

1. Vic thu hè,i bang IS ducic thirc hin theo quy dnh hin hành và trong nhttng 
trithng hcTp sau: 

a) Gian !tn trong h so dir tuyn khin ngixi duqc cp b&ng không con dam báo diu 
kin dçr tuyên vã diêu kin cOng nhn NCS; 

b) Sao chép, trIch dn khOng dung quy djnh trong 1u.n an ma nu ct bO nhung ni 
dung do thI !uQ.n an không dáp trng yêu câu thea Diêu 17 cüa Quy djnh nay; 

c)Lun an khong duçc Hi dng thm djnh thông qua theo quy djnh tai Diu 41 cüa 
Quy chê dào to trinh d TS ban hành kern thea Quyet djnh so 1020/QD-DHQG-DH&SDH 
ngày 10 tháng 9 nãm 2010 cüa DHQG-HCM. 

2. Trong trng hcp NCS bj phát hin có nhüng vi phm khác thi tüy theo mrc d vi 
phrn sC bj k' 1ut tr khiên trách, cánh cáo, tm ngrng hçc t.p, dInh chi hçc tp den truy 
ctru trách nhim hinh sir. 

3. Vic xac djnh 1un an vi phrn ti dim b, khoán 1 Diu nay thuc th.m quyn cüa 
1-1i dông thârn djnh do Hiu tru&ng thãnh lip. 

Chtro'ng VIII 

TO CHIC THVC HIN 

Diu 32. T chuc thuc hién 

1. Quy djnh nay duc áp dung  cho các khóa tuyn sinh dâ có quyt djnh cOng nhn 
NCS kC tCr närn 2017 tr1 ye truàc. 

2. Can cü tinh hinh thirc t, Hiu truâng xem xét, quyt djnh diu chinh, b sung các 
diêu khoan cüa Quy djnh nay././ 
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