
 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
Số:          /2021/TT-BGDĐT  

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học  

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

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

tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

và trao đổi học thuật; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành  Chương trình đào 

tạo nghiệp vụ tư vấn du học. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn 

du học. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2021. Thông 

tư này thay thế Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013 quy định về tổ chức, 

bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học và Thông 

tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp 

vụ tư vấn du học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm 

vụ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban VHGDTTN&NĐ của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Bộ trưởng; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT của Chính phủ; 

- Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, PC, HTQT (15b). 

BỘ TRƯỞNG 
  

 

DỰ THẢO 2 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC 

(Kèm theo Thông tư số:          /2021/TT-BGDĐT ngày       tháng       năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học là căn cứ để các cơ sở đào tạo 

nghiệp vụ tư vấn du học quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 86/2021/NĐ-

CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài 

học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tổ chức đào tạo, cấp 

chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn du học hoặc có nhu cầu 

bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động 

dịch vụ tư vấn du học. 

2. Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ tư vấn du học.  

III. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

Người học có kiến thức cơ bản của hệ thống pháp luật về giáo dục và giáo dục 

nghề nghiệp; kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động 

tư vấn du học và có khả năng vận dụng trong hoạt động tư vấn du học. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Sau khi được đào tạo, người học:  

- Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các 

văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; các quy định của 

pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động tư vấn du học; liên kết đào tạo, công 

nhận văn bằng; quy định về xuất nhập cảnh; trách nhiệm và nghĩa vụ của người 

thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học; 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt 

Nam và các nước trên thế giới; nghiệp vụ tư vấn du học; những kiến thức cơ bản 

về văn hóa, phong tục tập quán của nước đến và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết 

để tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học; 
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- Có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, có trách nhiệm 

nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học. 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Khối lượng chương trình 

Tổng số: 10 tín chỉ, tổng số tiết dậy trên lớp là 230 tiết, trong đó có 70 tiết lý 

thuyết, 160 tiết thảo luận, thực hành (01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết, 01 

tiết lý thuyết tương đương 02 tiết thảo luận thực hành, mỗi tiết học là 45 phút).  

Đây là yêu cầu chương trình tối thiểu, các cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu thực 

tế có thể bổ sung thêm các nội dung cho phù hợp.  

2. Cấu trúc chương trình 

STT TÊN HỌC PHẦN 

Số tín 

chỉ 

Số tiết dạy trên lớp 

Lý 

thuyết 

Thảo luận, 

thực hành 

1 

Tổng quan chính sách và pháp luật hợp 

tác quốc tế về giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp 

2 15 30 

2 
Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp 

Việt Nam 
1 10 10 

3 
Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp 

một số quốc gia trên thế giới 
1 10 10 

4 Nghiệp vụ tư vấn du học 3 20 50 

5 

Phát triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự 

kiện giáo dục quốc tế để phục vụ cho 

hoạt động tư vấn du học 

1 5 20 

6 Thị trường tư vấn du học  1 10 10 

7 
Thực hành rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ 

tư vấn du học 
1  30 

3. Mô tả các học phần 

 

HỌC PHẦN 1 

Tên học phần: Tổng quan chính sách và pháp luật hợp tác quốc tế về giáo 

dục, giáo dục nghề nghiệp. 

Yêu cầu cần đạt:   

1. Khái quát được quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 

pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; về hợp tác, 
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đầu tư với nước ngoài và hội nhập quốc tế về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; pháp 

luật hiện hành về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 

2. Vận dụng kiến thức đã học để triển khai các hoạt động tư vấn du học.  

Nội dung cơ bản: 

1. Những điểm chính có liên quan của Nghị quyết của Đảng về giáo dục, giáo 

dục nghề nghiệp; hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục 

nghề nghiệp; hội nhập quốc tế về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; 

2. Nội dung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại 

học hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động hợp tác 

quốc tế trong giáo dục, giáo dục nghề nghiệp;  

3. Nội dung cơ bản các Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam, 

phát triển nhân lực ngành giáo dục, phát triển giáo dục và giáo dục nghề nghiệp tại 

Việt Nam các thời kỳ; 

4. Thảo luận các Nội dung cơ bản của các Nghị định hiện hành của Chính phủ 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; 

các Đề án đào tạo ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

5. Các quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; Các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan khác. 

 

HỌC PHẦN 2 

Tên học phần: Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. 

Yêu cầu cần đạt:  

1. Mô tả được những nội dung cơ bản về Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp Việt Nam;  

2. Vận dụng kiến thức đã học để triển khai các hoạt động tư vấn du học.  

Nội dung cơ bản: 

1. Tổng quan về hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; 

2. Phân loại và danh sách các cơ sở giáo dục; 

3. Tình hình du học sinh Việt Nam và xu hướng du học. 

 

HỌC PHẦN 3 

Tên học phần: Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp một số quốc gia 

trên thế giới. 

Yêu cầu cần đạt:  
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1. Trình bày được những nội dung cơ bản về Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp một số quốc gia trên thế giới; các xu hướng phát triển giáo dục thế giới; 

kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục nước ngoài. 

2. Giải thích được các Hiệp định, Thỏa thuận công nhận tương đương văn 

bằng giữa Việt Nam và các nước; công nhận và xác thực văn bằng của Việt Nam.  

3. Vận dụng kiến thức đã học để triển khai các hoạt động tư vấn du học.  

Nội dung cơ bản: 

1. Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp một số quốc gia trên thế giới: giới 

thiệu theo nước, nhóm nước có cùng mô hình căn cứ theo nhu cầu thực tế.  

2. Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục một số nước; 

3. Quy chế đào tạo và đào tạo nghề của một số quốc gia; 

4. Một số hệ thống xếp hạng cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới. 

5. Tổng quan vấn đề công nhận, xác thực văn bằng; 

6. Các Hiệp định, Thỏa thuận công nhận tương đương văn bằng giữa Việt 

Nam và các nước; 

7. Vấn đề công nhận văn bằng và xác thực văn bằng của Việt Nam; Trình tự, 

thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. 

 

HỌC PHẦN 4 

Tên học phần: Nghiệp vụ tư vấn du học 

Yêu cầu cần đạt:  

1. Mô tả được các kỹ năng thực hiện tư vấn du học và vận dụng những kiến 

thức đó trong quá trình tư vấn du học. 

2. Trình bày được Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực 

hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học. 

3. Mô tả được hồ sơ tài chính và vấn đề về thị thực du học.  

4. Vận dụng những kiến thức được học trong quá trình tư vấn du học. 

Nội dung cơ bản: 

1. Một số kỹ năng tư vấn du học 

- Kỹ năng phân tích, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng; 

- Kỹ năng phỏng vấn, tư vấn, cung cấp thông tin, định hướng và thuyết phục 

khách hàng; 

- Kỹ năng tra cứu thông tin trường, chương trình học, xin thư mời nhập học; 

- Kỹ năng đánh giá hồ sơ và lập dự kiến kế hoạch du học; 

- Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, miễn giảm học phí; 
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- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ du học. 

- Kỹ năng hòa giải tranh chấp và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư vấn 

du học. 

2. Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động 

dịch vụ tư vấn du học, quản lý và hỗ trợ du học sinh. 

- Văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam. 

- Những tình huống thường gặp; 

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện tư vấn du học; 

- Đạo đức nghề nghiệp. 

- Những vấn đề thường gặp trong quản lý và hỗ trợ du học sinh; 

- Kỹ năng quản lý hồ sơ du học sinh; 

- Kỹ năng hỗ trợ quá trình học tập của du học sinh; 

- Kỹ năng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan đại diện 

ngoại giao quản lý và hỗ trợ du học sinh; 

- Kỹ năng thống kê và báo cáo. 

- Kỹ năng hướng dẫn xử lý khủng hoảng, chống sốc văn hóa trong thời gian 

du học tại nước ngoài.  

3. Hồ sơ tài chính và thị thực du học 

- Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tài chính, chứng minh tài chính; 

- Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin cấp thị thực du học. 

 

HỌC PHẦN 5 

Tên học phần: Phát triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự kiện giáo dục quốc 

tế để phục vụ cho hoạt động tư vấn du học 

Yêu cầu cần đạt:  

1. Mô tả được việc phát triển giáo dục quốc tế và tổ chức sự kiện giáo dục 

quốc tế, phát triển mạng lưới đối tác. 

- Thực hành lập được kế hoạch tổ chức sự kiện, hội thảo, đàm phán và ký kết 

thỏa thuận.  

Nội dung cơ bản:  

1. Kỹ năng xúc tiến hoạt động giáo dục quốc tế, phát triển mạng lưới đối tác.  

2. Kỹ năng soạn văn bản, thư điện tử, thỏa thuận hợp tác;  

3. Kỹ năng thương lượng, đàm phán, soạn thảo hợp đồng và ký kết thỏa thuận 

với cơ sở giáo dục nước ngoài; 
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4. Kỹ năng tổ chức sự kiện, hội thảo;  

5. Kỹ năng quản lý tài chính. 

 

HỌC PHẦN 6 

Tên học phần: Thị trường du học  

Yêu cầu cần đạt:  

1. Trình bày được những đặc điểm cơ bản của thị trường tư vấn du học: về hệ 

thống pháp luật, hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, ngành nghề thế mạnh, 

đặc điểm văn hóa, điều kiện sinh sống, học tập, chất lượng giáo dục, chi phí, an 

ninh, chính sách làm thêm,…; 

2. Phân tích được đặc thù, ưu, nhược điểm về thị trường của từng quốc gia/địa 

bàn.  

Nội dung cơ bản: 

Thị trường du học căn cứ trên cơ sở, nhu cầu thực tế, đặc biệt đối với lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp; các thị trường có thể xác định theo nước, nhóm nước cùng 

đặc thù, theo địa lý (các Châu lục) hoặc theo ngôn ngữ nước đến học. Yêu cầu về 

nội dung cần có của từng thị trường: 

1. Quy định của pháp luật đối với du học sinh nước ngoài đến để học tập/ lao 

động của từng quốc gia; quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của nước đến với đối 

tượng là sinh viên/ du học sinh học nghề tại nước ngoài.  

2. Đặc điểm, đặc trưng văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, điều kiện sinh sống của 

từng quốc gia/khu vực/thành phố tiêu biểu.  

3. Các ngành, nghề là thế mạnh đào tạo của từng quốc gia/khu vực. Nhu cầu 

về nhân lực theo ngành nghề của các quốc gia/ khu vực.  

4. Học phí, sinh hoạt phí và các loại phí liên quan khi sinh sống, học tập và 

làm việc tại các quốc gia. 

5. Chính sách làm thêm cho du học sinh nước ngoài. 

6. Những khó khăn, rủi ro có thể gặp phải trong quá trình du học và hướng 

giải quyết. 

 

HỌC PHẦN 7 

Tên học phần: Thực hành rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học 

Yêu cầu cần đạt:  

1. Trình bày được công việc tư vấn du học ở một tổ chức kinh doanh dịch vụ 

tư vấn du học, về một thị trường du học cụ thể, kế hoạch phát triển đối tác. 
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2. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế cho một thị trường được lựa 

chọn.  

3. Thực hiện tư vấn du học đối với một ứng viên giả định.  

Nội dung cơ bản: 

1. Tìm hiểu công việc tư vấn du học ở một tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn 

du học; và xây dựng báo cáo tổng hợp, khái quát về hoạt động tư vấn du học của 

tổ chức đó. 

2. Thực hành tìm kiếm thông tin một thị trường cụ thể, đề xuất giải pháp quảng 

bá, giới thiệu thị trường, xây dựng báo cáo. 

3. Lập kế hoạch phát triển đối tác, tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế.   

4. Xây dựng phương án tuyển sinh, thực hiện tư vấn du học đối với ứng viên 

giả định.  

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tuyển sinh 

Cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học bám sát quy định tại Chương trình đào 

tạo ban hành kèm theo Thông tư này để thông báo tuyển sinh. 

Học viên đăng ký tham gia khóa học đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học theo 

quy định tại Chương trình đào tạo. 

2. Tổ chức hoạt động đào tạo 

2.1. Hình thức tổ chức đào tạo gồm: đào tạo trực tiếp; đào tạo trực tiếp kết hợp 

với trực tuyến. Trong đó thời gian đào tạo trực tuyến không quá 30% tổng thời gian 

đào tạo tập trung của Chương trình đào tạo. 

2.2. Ngôn ngữ dùng trong chương trình giảng dạy, kiểm tra và thi: Tiếng Việt. 

2.3. Phương pháp đào tạo: thuyết trình, thảo luận, tình huống, hỏi - giải đáp, 

tự học, tự nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại các đơn vị. Tăng cường áp dụng các 

phương pháp dạy học tích cực hướng đến giải quyết các vấn đề trong thực tiễn giúp 

cho việc học tập và công tác sau này của học viên. 

2.4. Hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa 

kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.  

2.5. Đảm bảo có đủ tài liệu học tập để học viên được nghiên cứu trước khi 

tham gia học tập. 

3. Tài liệu, giảng viên, báo cáo viên 

3.1. Tài liệu giảng dạy, học tập 

Tài liệu được biên soạn và thẩm định phù hợp với chương trình đào tạo, hình 

thức tổ chức đào tạo, đảm bảo tính khoa học, gắn lý luận với thực tiễn tư vấn du 

học; 
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Nội dung tài liệu mang tính chất thực tế, có tính thực hành và được biên 

soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho giảng viên, báo cáo viên thường xuyên 

bổ sung, cập nhật những nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến lĩnh vực tư vấn du học và những kinh nghiệm thực tiễn từng thời 

điểm vào nội dung bài giảng; 

3.2. Giảng viên và báo cáo viên 

Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình này là giảng viên trong các cơ sở 

đào tạo, có chức danh nghề nghiệp giảng viên trở lên hoặc những nhà quản lý, nhà 

khoa học có chức danh tương đương nghề nghiệp giảng viên, có kinh nghiệm giảng 

dạy hoặc làm việc phù hợp với nội dung được mời giảng. Cơ sở đào tạo phải đảm 

bảo tỉ lệ tối thiểu là 50% giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy chương trình đào 

tạo. 

Báo cáo viên và thỉnh giảng của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học; 

khách mời, chuyên gia từ các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan đại diện ngoại 

giao, tổ chức giáo dục và đào tạo quốc tế, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học 

có kinh nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc phù hợp với nội dung được 

mời giảng. 

Giảng viên hoặc báo cáo viên tham gia giảng dạy có trách nhiệm nghiên cứu 

tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống 

điển hình trong thực tiễn để trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản, thiết thực, sát với hoạt động đào tạo. 

4. Đánh giá kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ 

4.1. Tổ chức kiểm tra, thi 

Kết thúc các học phần 1, 2 và 3 chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học 

người học sẽ thực hiện bài kiểm tra giữa khóa trong thời gian tối thiểu 60 phút theo 

hình thức viết, tự luận. Kết thúc khóa học sẽ có một bài thi trong thời gian tối thiểu 

90 phút. Điểm kiểm tra giữa khóa và điểm thi kết thúc khóa học được chấm theo 

thang điểm 10, bài kiểm tra và thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu. Bài thi kết 

thúc khóa học phải thực hiện trực tiếp tại cơ sở đào tạo. 

Học viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời gian học trên lớp quy định cho 

mỗi Học phần thì được tham dự kiểm tra giữa khóa và thi kết thúc khóa học. Học 

viên có bài kiểm tra giữa khóa đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết 

thúc khóa đào tạo. Học viên được phép kiểm tra và thi lại 02 lần nếu bài kiểm tra 

giữa khóa hoặc thi cuối khóa học không đạt yêu cầu. 

Việc đánh giá kết quả học tập của người học thông qua bài kiểm tra giữa khóa 

và bài thi kết thúc khóa học. Điểm thi cuối khóa là căn cứ để các cơ sở đào tạo 

nghiệp vụ tư vấn du học xét, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. 

4.2. Cấp chứng chỉ 
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Những học viên có điểm thi kết thúc khóa học đạt từ 5 điểm trở lên thì được 

cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học. Các cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn 

du học cấp chứng chỉ cho học viên theo quy định. 

Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện 

theo Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học 

phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, 

văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

VI. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU 

HỌC 

1. Trên cơ sở Chương trình quy định tại văn bản này, các cơ sở đào tạo nghiệp 

vụ tư vấn du học tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giảng dạy, học tập.  

2. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức đào tạo theo quy định tại Thông 

tư này.  

3. Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả đào tạo do đơn vị thực hiện. 

4. Thành lập hội đồng công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các học 

phần đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp bằng hoặc chứng 

chỉ bồi dưỡng khác có liên quan của Việt Nam và nước ngoài. 

5. Công khai danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên website đơn vị để 

thí sinh và đơn vị sử dụng lao động tra cứu thông tin. 

6. Quyết định danh sách học viên, quản lý quá trình học tập của học viên, đánh 

giá kết quả học tập và cấp bảng điểm học tập cho học viên. Chủ trì, phối hợp với 

cơ quan liên quan xác minh chứng chỉ đào tạo khi được yêu cầu. Thu, quản lý và 

sử dụng kinh phí đào tạo và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 

86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam 

ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.  

8. Lưu trữ hồ sơ 

- Cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ 

sau mỗi đợt tổ chức đào tạo, nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật 

hiện hành về lưu trữ để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. 

- Hồ sơ lưu trữ bao gồm: các thông báo tuyển sinh, quyết định phê duyệt trúng 

tuyển, hồ sơ nhập học, danh sách trích ngang học viên (họ tên, năm sinh, trình độ 

chuyên môn, địa chỉ liên hệ, nơi thường trú); danh sách trích ngang giảng viên, báo 

cáo viên (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, nơi công tác, địa chỉ liên hệ), 

quyết định phê duyệt kèm danh sách danh sách học viên được cấp chứng chỉ, đề 
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thi, bài thi, đáp án, kết quả thi, các biên bản xử lý trong khi thi; quyết định cấp 

chứng chỉ, sổ gốc có chữ ký của học viên nhận chứng chỉ cho từng khóa học.  

Thời hạn lưu trữ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo 

quản tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ của ngành giáo dục. 

9. Tự thanh tra, kiểm tra nội dung chương trình và thực hiện Chương trình đào 

tạo đảm bảo theo quy định của Thông tư này. 

  


