
CHÍNH PHỦ 
 

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

 
Số: 14/2005/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005

NGHỊ QUYẾT 
VỀ ĐỔI MỚI CƠ BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 

Sau hai mươi năm đổi mới và 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục năm 
2006 - 2010”, giáo dục đại học nước ta đã phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng hoá về 
loại hình và các hình thức đào tạo, bước đầu điều chỉnh cơ cấu hệ thống, cải tiến 
chương trình, quy trình đào tạo và huy động được nhiều nguồn lực xã hội. Chất lượng 
giáo dục đại học ở một số ngành, lĩnh vực, cơ sở giáo dục đại học có những chuyển biến 
tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ có trình 
độ đại học và trên đại học mà tuyệt đại đa số được đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong 
nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. 

Tuy nhiên, những thành tựu nói trên của giáo dục đại học chưa vững chắc, chưa 
mang tính hệ thống và cơ bản, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu học tập của nhân dân và yêu cầu hội nhập 
quốc tế trong giai đoạn mới. Những yếu kém, bất cập về cơ chế quản lý, cơ cấu hệ 
thống, cơ cấu ngành nghề, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, quy trình đào tạo, phương 
pháp dạy và học, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn 
lực và những tiêu cực trong thi cử, cấp bằng và một số hoạt động giáo dục khác cần 
sớm được khắc phục. 

Để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, giáo dục đại 
học nước ta phải đổi mới một cách mạnh mẽ, cơ bản và toàn diện. Tại phiên họp Chính 
phủ tháng 7 năm 2005, Chính phủ đã quyết định về Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt 
Nam với những nội dung sau: 

1. Quan điểm chỉ đạo 
Gắn kết chặt chẽ đổi mới giáo dục đại học với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố quốc phòng, an ninh, nhu cầu nhân lực trình độ cao của đất nước và xu thế của 
khoa học và công nghệ. 

Hiện đại hoá hệ thống giáo dục đại học trên cơ sở kế thừa những thành quả giáo 
dục đào tạo của đất nước, phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhanh 
chóng tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới. 

Đổi mới giáo dục đại học phải đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả và đồng bộ; lựa 
chọn khâu đột phá, lĩnh vực ưu tiên và cơ sở trọng điểm để tập trung nguồn lực tạo bước 
chuyển rõ rệt. Việc mở rộng quy mô phải đi đôi với nâng cao chất lượng; thực hiện công 
bằng xã hội đi đôi với đảm bảo hiệu quả đào tạo; phải tiến hành đổi mới từ mục tiêu, quy 
trình, nội dung đến phương pháp dạy và học, phương thức đánh giá kết quả học tập; liên 
thông giữa các ngành, các hình thức, các trình độ đào tạo; gắn bó chặt chẽ và tạo động 
lực để tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. 
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Trên cơ sở đổi mới tư duy và cơ chế quản lý giáo dục đại học, kết hợp hợp lý và 
hiệu quả giữa việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và việc đảm bảo 
quyền tự chủ, tăng cường trách nhiệm xã hội, tính minh bạch của các cơ sở giáo dục đại 
học. Phát huy tính tích cực và chủ động của các cơ sở giáo dục đại học trong công cuộc 
đổi mới mà nòng cốt là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và sự hưởng ứng, tham gia 
tích cực của toàn xã hội. 

Đổi mới giáo dục đại học là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước tăng cường đầu tư cho giáo dục đại học, đồng thời 
đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để các tổ chức, cá 
nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục đại học. 

2. Mục tiêu. 
a) Mục tiêu chung: 
Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về chất 

lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, 
giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên 
tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

b) Mục tiêu cụ thể: 
- Hoàn chỉnh mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc, có sự 

phân tầng về chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bảo đảm hợp lý cơ cấu trình độ, cơ cấu 
ngành nghề, cơ cấu vùng miền, phù hợp với chủ trương xã hội hoá giáo dục và quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của các địa phương. 

- Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và định 
hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình trong toàn 
hệ thống. Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lượng và hệ thống kiểm 
định giáo dục đại học. Xây dựng một vài trường đại học đẳng cấp quốc tế. 

- Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 200 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010 và 450 
sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010, trong đó khoảng 70 - 80% tổng số sinh viên theo học 
các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng vào khoảng 40% tổng số sinh viên thuộc các 
cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập. 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, 
có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong 
cách giảng dạy và quản lý tiên tiến; bảo đảm tỷ lệ sinh viên/giảng viên của hệ thống giáo 
dục đại học không quá 20. Đến năm 2010 có ít nhất 40% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ 
và 25% đạt trình độ tiến sỹ; đến năm 2020 có ít nhất 60% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ 
và 35% đạt trình độ tiến sỹ. 

- Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các 
cơ sở giáo dục đại học. Các trường đại học lớn phải là các trung tâm nghiên cứu khoa 
học mạnh của cả nước; nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và 
dịch vụ đạt tối thiểu 15% tổng nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học vào năm 2010 
và 25% vào năm 2020. 

- Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng bảo đảm quyền tự 
chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, sự quản lý của Nhà nước và vai 
trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo dục đại học. 

-Sưu tầm và biên tập: Phòng Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/6



Nghị quyết Số: 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ  
Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. ® 

3. Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới 
a) Đổi mới cơ cấu đào tạo và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học: 
- Rà soát, đát giá mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện có; đổi mới công tác 

quy hoạch phát triển mạng lưới, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu phát triển giáo dục 
đại học. 

- Ưu tiên mở rộng quy mô các chương trình định hướng nghề nghiệp - ứng dụng; 
áp dụng quy trình đào tạo mềm dẻo, liên thông, kết hợp mô hình truyền thống với mô 
hình đa giai đoạn để tăng cơ hội học tập và phân tầng trình độ nhân lực. 

- Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học 
công lập theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ 
về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; 
chuyển cơ sở giáo dục đại học bán công và một số cơ sở giáo dục đại học công lập sang 
loại hình tư thục; hoàn thiện mô hình trường cao đẳng cộng đồng và xây dựng quy chế 
chuyển tiếp đào tạo với các trường đại học, củng cố các đại học mở để có thể mở rộng 
quy mô của hai loại trường này. Khuyến khích mở cơ sở giáo dục đại học trong các tập 
đoàn, các doanh nghiệp lớn. Nghiên cứu mô hình tổ chức và có kế hoạch cụ thể sáp 
nhập cơ sở giáo dục đại học với các cơ sở nghiên cứu khoa học để gắn kết chặt chẽ đào 
tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh. 

- Tập trung đầu tư, huy động chuyên gia trong và ngoài nước và có cơ chế phù hợp 
để xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế. 

b) Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo: 
- Cơ cấu lại khung chương trình; bảo đảm sự liên thông của các cấp học; giải quyết 

tốt mối quan hệ về khối lượng kiến thức và thời lượng học tập giữa các môn giáo dục đại 
cương và giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo của từng môn học. Đổi 
mới nội dung đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ và nghề nghiệp trong xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
từng ngành, từng lĩnh vực, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới. Phát triển tiềm năng 
nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động trong cộng đồng và khả 
năng lập nghiệp của người học. 

- Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: trang bị cách học, phát 
huy tính chủ động của người học; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 
hoạt động dạy và học. Khai thác các nguồn tư liệu giáo dục mở và nguồn tư liệu trên 
mạng Internet. Lựa chọn, sử dụng các chương trình, giáo trình tiên tiến của các nước. 

- Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, 
tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên 
thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và ở nước ngoài. 

- Đổi mới cơ chế giao chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng gắn với điều kiện bảo đảm 
chất lượng đào tạo, yêu cầu sử dụng nhân lực, nhu cầu học tập của nhân dân và tăng 
quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. 

- Cải tiến tuyển sinh theo hướng áp dụng công nghệ đo lường giáo dục hiện đại. 
Mở rộng nguồn tuyển, tạo thêm cơ hội học tập cho các đối tượng khó khăn, bảo đảm 
công bằng xã hội trong tuyển sinh. 

- Chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo để 
nâng cao chất lượng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. 
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c) Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên và cán 
bộ quản lý. 

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục 
đại học, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 
dục đại học. 

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 
giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đại học. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn 
và nghiệp vụ sư phạm của giảng viên, tầm nhìn chiến lược, năng lực sáng tạo và tính 
chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

- Đổi mới phương thức tuyển dụng theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố 
cạnh tranh. Hoàn thiện và thực hiện cơ chế hợp đồng dài hạn; bảo đảm sự bình đẳng 
giữa giảng viên biên chế và hợp đồng, giữa giảng viên ở cơ sở giáo dục công lập và ở 
cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

- Xây dựng và ban hành chính sách mới đối với giảng viên bao gồm tiêu chuẩn 
giảng viên, định mức lao động, điều kiện làm việc, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chế 
độ nghỉ dạy dài hạn để trao đổi học thuật và cơ chế đánh giá khách quan kết quả công 
việc. Ban hành chính sách, chế độ kiêm nhiệm giảng dạy. 

- Đổi mới quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo 
hướng giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn và điều 
kiện chung do Nhà nước quy định. Định kỳ đánh giá để bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm 
các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Cải cách thủ tục hành chính xét công nhận giảng 
viên, giảng viên chính. 

d) Đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ: 
- Nhà nước đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số cơ sở nghiên cứu mạnh trong 

các cơ sở giáo dục đại học, trước mắt tập trung cho các trường trọng điểm. Khuyến 
khích thành lập các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong 
các cơ sở giáo dục đại học. Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các 
doanh nghiệp đầu tư phát triển các cơ sở nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục. Thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
- Quy định cụ thể nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, gắn việc đào tạo 

nghiên cứu sinh với việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Có chính 
sách phù hợp để sinh viên, học viên cao học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Bố trí tối thiểu 1% ngân sách nhà nước hàng năm để các cơ sở giáo dục đại học 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định trong Luật Khoa học và 
công nghệ. 

đ) Đổi mới việc huy động nguồn lực và cơ chế tài chính: 
- Nhà nước tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục đại học; tập 

trung đầu tư xây dựng một số cơ sở dùng chung như: trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ 
thống thư viện điện tử, phòng thí nghiệm trọng điểm, ký túc xá và các cơ sở văn hóa, thể 
dục thể thao. Các địa phương điều chỉnh quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng các cơ 
sở giáo dục đại học hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 

- Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đại học; bảo đảm quyền sở hữu theo pháp 
luật và các quyền lợi về vật chất và tinh thần của nhà đầu tư. 
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- Các cơ sở giáo dục đại học chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn thu từ các 
hợp đồng đào tạo, nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ, các hoạt động dịch 
vụ, sản xuất, kinh doanh. 

- Xây dựng lại chính sách học phí, học bổng, tín dụng sinh viên trên cơ sở xác lập 
những nguyên tắc chia sẻ chi phí giáo dục đại học giữa nhà nước, người học và cộng 
đồng. Nhà nước thực hiện sự trợ giúp toàn bộ hoặc một phần học phí đối với các đối 
tượng chính sách, người nghèo và cấp trực tiếp cho người học. 

- Đổi mới chính sách tài chính nhằm tăng hiệu quả đầu tư từ ngân sách và khai thác 
các nguồn đầu tư khác cho giáo dục đại học. Nghiên cứu áp dụng quy trình phân bổ 
ngân sách dựa trên sự đánh giá của xã hội đối với cơ sở giáo dục đại học. Thường 
xuyên tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế của giáo dục đại học. 

- Thực hiện hạch toán thu - chi đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, tạo điều 
kiện để các cơ sở giáo dục đại học cơ quyền tự chủ cao trong thu - chi theo nguyên tắc 
lấy các nguồn thu bù đủ các khoản chi hợp lý, có tích lũy cần thiết để phát triển cơ sở vật 
chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế về tài chính đối 
với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập. 

e) Đổi mới cơ chế quản lý 
- Chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, 

có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, 
tổ chức, nhân sự và tài chính. 

- Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với 
các cơ sở giáo dục đại học công lập. Bảo đảm vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng; 
phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, đặc biệt là các hội nghề nghiệp 
trong việc giám sát chất lượng giáo dục đại học. 

- Quản lý nhà nước tập trung vào việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược 
phát triển; chỉ đạo triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục đại học; 
hoàn thiện môi trường pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; điều tiết vĩ mô 
cơ cấu và quy mô giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước trong từng 
thời kỳ. 

- Xây dựng Luật giáo dục đại học. 
g) Về hội nhập quốc tế: 
- Xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực hợp tác và sức cạnh 

tranh của giáo dục đại học Việt Nam thực hiện các hiệp định và cam kết quốc tế. 
- Triển khai việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, trước mắt là bằng tiếng Anh; 

nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và nghiên cứu có khả năng thu hút người 
nước ngoài; tiếp thu có chọn lọc các chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới; đạt được 
thỏa thuận về tương đương văn bằng, chương trình đào tạo với các cơ sở giáo dục đại 
học trên thế giới; khuyến khích các hình thức liên kết đào tạo chất lượng cao, trao đổi 
giảng viên, chuyên gia với nước ngoài; khuyến khích giảng viên là người Việt Nam ở 
nước ngoài tham gia giảng dạy tại Việt Nam; tăng số lượng lưu học sinh nước ngoài tại 
Việt Nam. Khuyến khích du học tại chỗ; có cơ chế tư vấn và quản lý thích hợp để giúp 
sinh viên Việt Nam du học định hướng ngành nghề, lựa chọn trường và học tập có chất 
lượng, đạt hiệu quả cao. 
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- Tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục đại học 
có uy tín trên thế giới mở cơ sở giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam hoặc liên kết đào 
tạo với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

4. Tổ chức thực hiện 
a) Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học do một Phó Thủ tướng đứng đầu 

để chỉ đạo việc đổi mới giáo dục đại học. 
b) Xây dựng các đề án chi tiết để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp đổi mới giáo dục đại học. 
c) Kinh phí thực hiện đổi mới giáo dục đại học được bố trí từ ngân sách nhà nước. 
d) Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước: 
- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học. 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể 
theo các giai đoạn của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm để thực hiện các đề án 
chi tiết đổi mới giáo dục đại học; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình đổi 
mới giáo dục đại học và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sơ kết việc đổi 
mới giáo dục đại học vào đầu các năm 2010, 2015 và tổng kết vào đầu năm 2020. Triển 
khai xây dựng dự thảo Luật Giáo dục đại học để trình Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ nhất. 

- Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư trong 
và ngoài nước để thực hiện đổi mới giáo dục đại học; trình Quốc hội việc bố trí ngân 
sách nhà nước hàng năm để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ. 

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện chính sách tài chính đối với giáo dục đại học, cơ 
chế tự chủ tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học. 

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công 
nghệ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học 
công lập, chính sách đối với giảng viên đại học; đề xuất mô hình tổ chức cụ thể sáp nhập 
cơ sở giáo dục đại học với các cơ sở nghiên cứu khoa học. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các 
Bộ, ngành, các địa phương xây dựng chính sách và cơ chế phát huy tiềm lực của đội 
ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao của các cơ sở giáo dục đại học. 

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

(đã ký) 
 

Phan Văn Khải 
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