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NAM ĐỊNH 

 

Số: 309/QĐ-CĐCNNĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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          Nam Định, ngày 28 tháng 06 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành “Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo  

trong giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định” 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 
  

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 

trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Căn cứ Quyết định số 9712/QĐ-BCT ngày 19/12/2013 về việc “Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Nam Định” của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/04/2022 về việc “Quy định 

về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp” của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ vào Quy chế số 243/QĐ-CĐCNNĐ ngày 25/05/2022 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ 

Cao đẳng, Trung cấp theo niên chế của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định" 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành Quyết định kèm theo “Quy định về liên kết tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Công nghiệp 

Nam Định”. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về liên 

kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp của trường Cao 

đẳng Công nghiệp Nam Định trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

 Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, trung tâm chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 

 

ThS. Bùi Tiến Dũng 



BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 

NAM ĐỊNH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Nam Định, ngày 28 tháng 06 năm 2022 

 

QUY ĐỊNH 
V/v Liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-CĐCNNĐ ngày 28 tháng 06 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áo dụng 

- Quyết định này quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (sau 

đây gọi là liên kết đào tạo) bao gồm: Đối tượng, hình thức liên kết đào tạo, tổ chức liên 

kết thực hiện chương trình đào tạo, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào 

tạo trong giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. 

- Quy định này áp dụng với các đối tượng liên kết đào tạo của trường Cao đẳng 

Công nghiệp Nam Định (CĐCNNĐ). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Liên kết đào tạo là sự hợp tác giữa trường CĐCNNĐ với đơn vị phối hợp liên kết 

đào tạo để tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp và chứng chỉ sơ cấp nhưng không hình thành pháp nhân mới.  

2. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo là trường CĐCNNĐ được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức liên 

kết đào tạo. 

3. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên kết đào tạo, tham gia hoạt động đào tạo với vai 

trò phối hợp với trường CĐCNNĐ trong quản lý đào tạo, tham gia giảng dạy lý thuyết, 

thực hành và đảm bảo các điều kiện thực hiện liên kết đào tạo hoặc chỉ đảm bảo các điều 

kiện thực hiện liên kết đào tạo. 

Điều 3. Mục tiêu và hình thức liên kết đào tạo 

1. Liên kết đào tạo nhằm mục tiêu khai thác, phối hợp và huy động các nguồn lực 

xã hội để đào tạo nhân lực lao động trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả đào tạo. 

2. Liên kết đào tạo của trường được tổ chức theo hình thức sau: 

Liên kết đặt lớp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo phối hợp quản lý và đảm 

bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo. 

 

  



Chương II 

TỔ CHỨC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ  

CỦA CÁC BÊN THAM GIA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

 

Điều 4. Tổ chức liên kết đào tạo 

1. Trường CĐCNNĐ: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên kết đào tạo chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nhà giáo theo quy định trong chương trình 

đào tạo và chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu để tổ chức đào tạo theo các hình thức 

liên kết đảm bảo chất lượng đào tạo.  

2. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo: Có thể được Trường CĐCNNĐ thuê tham gia 

giảng dạy chương trình đào tạo tùy thuộc vào điều kiện và hình thức liên kết đào tạo. Kế 

hoạch, thời gian, khối lượng nội dung giảng dạy do hai bên thống nhất và được thể hiện 

trong hợp đồng liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.  

3. Chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo nằm trong tổng chỉ tiêu được cấp theo đăng 

ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.  

4. Việc quản lý người học trong quá trình đào tạo được thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 

trường trung cấp, trường cao đẳng. 

Điều 5. Hợp đồng liên kết đào tạo 

Hợp đồng liên kết đào tạo quy định cụ thể về các nội dung thực hiện liên kết đào 

tạo; quyền, trách nhiệm của trường CĐCNNĐ và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo. Nội 

dung hợp đồng liên kết đào tạo bao gồm những nội dung chính sau: 

1. Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào 

tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo. 

2. Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị 

cho đào tạo. 

3. Kế hoạch và tiến độ đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là 

doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo 

tại trường CĐCNNĐ. 

4. Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và 

người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu 

có). 

5. Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.  

6. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo. 

7. Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo. 

8. Các nội dung khác có liên quan. 

 



Điều 6. Quyền của các bên tham gia liên kết đào tạo 

1. Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí theo quy định. Trường hợp cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo với doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp liên kết với 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì hai bên thỏa thuận mức lương, tiền công cho người học, 

nhà giáo trực tiếp hoặc tham gia hoạt động làm ra sản phẩm trong thời gian đào tạo, thực 

hành, thực tập tại doanh nghiệp. 

2. Thỏa thuận, ký kết hợp đồng thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 5 

của quy định này. 

Điều 7. Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo 

1. Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định: 

a) Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp đối với ngành, nghề dự định liên kết đào tạo theo quy định tại Nghị 

định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một 

hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo thì không cần phải đăng ký 

hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;  

b) Chủ trì thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng; 

c) Chủ trì tổ chức đào tạo, quản lý chất lượng, đánh giá và công nhận kết quả học 

tập cho người học theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc 

tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào 

tạo trình độ sơ cấp và Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015; Thông tư số 

43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định về đào tạo thường xuyên; 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chế độ làm 

việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 

tháng 3 năm 2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp và Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 



năm 2017; Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định 

về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa 

học; 

d) Tổ chức quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học sau khi tốt nghiệp 

chương trình liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 42/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 

2015;  

đ) Hiệu trưởng trường CĐCNNĐ ban hành quyết định tuyển sinh liên kết đào tạo 

khi đảm bảo các yêu cầu thực hiện liên kết đào tạo. Quyết định tuyển sinh liên kết đào 

tạo phải nêu rõ tên ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo, đối tượng và hình thức 

tuyển sinh. 

2. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chịu trách nhiệm: 

a) Phối hợp với trường CĐCNNĐ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất 

lượng để tham gia tổ chức hoạt động liên kết đào tạo theo thỏa thuận trong hợp đồng 

liên kết đào tạo giữa hai đơn vị; 

b) Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, việc tổ chức dạy, 

học và phản ánh kịp thời với trường CĐCNNĐ những biểu hiện sai phạm để kịp thời 

chấn chỉnh. 
  



 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì, phối hợp liên kết đào tạo  

1. Hằng năm, trường CĐCNNĐ và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo báo cáo bằng 

văn bản tình hình liên kết đào tạo của đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 về Bộ Công 

thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định theo chế độ báo cáo quy 

định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định “việc tổ chức đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín 

chỉ”.  

 2. Lưu trữ hồ sơ liên kết đào tạo theo quy định hiện hành về chế độ lưu trữ. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

 1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2022. Các quy định khác 

về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp hết hiệu 

lực kể từ ngày quy định này có hiệu lực. 

2. Các khóa học theo hình thức liên kết đào tạo được thực hiện trước khi quy định 

này có hiệu lực thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường CĐCNNĐ và cá nhân liên quan có trách 

nhiệm thực hiện quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng có thể quyết định điều chỉnh một số quy 

định cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đề xuất của các đơn vị./. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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  ThS. Bùi Tiến Dũng  


