B Giáo dc và ào to (GDT) cho bit, sau khi Quy ch ào to trình tin s ban hành theo Thông t s
08/2017/TT-BGDT c ban hành, s lng nghiên cu sinh tuyn mi nm 2018 gim áng k. Trong khi ó, Lut
giáo dc i hc 2012 và Lut sa i b sung mt s iu ca Lut giáo dc i hc nm 2018 quy nh m rng quyn t ch
cho c s ào to trong chuyên môn.
khc phc nhng bt cp và phù hp vi Lut, d tho Quy ch ch quy nh khung v tiêu chun ging viên, ngi hng
dn, iu kin tuyn sinh, yêu cu v thành viên và quy nh bo v lun án. Các th tc liên quan n t chc và qun lý
ào to giao cho Th trng c s ào to quyt nh theo hng t ch và chu trách nhim gii trình.
D tho nêu chi tit các quy nh liên quan n trách nhim ca B GDT - c quan kim tra giám sát và trng tài
khi có khiu kin t cáo liên quan n cht lng và quy trình ào to tin s.
V cu trúc, d tho Quy ch gim t 08 Chng và 32 iu xung 05 chng và 26 iu, gim thiu các chi tit cm tay ch
vic, giao c s t ch. B GDT ch quy nh chun và thc hin nhim v thanh tra, kim tra giám sát theo chun.
V ngi hng dn, d tho quy nh i vi tng lnh vc. lnh vc vn hoá, th dc th thao, có th thay th bài báo bng gii
thng chính thc ca các cuc thi quc t hoc 02 gii thng chính thc ca các cuc thi quc gia tng ng, c công
nhn bi c quan qun lý có thm quyn.
i vi tài lun án các ngành Khoa hc quân s và ngành Khoa hc an ninh có th thay th ti thiu các bài
công b trong các tp chí thuc Danh mc tp chí khoa hc c tính ti thiu 01 im công trình ca Hi ng Giáo s
Nhà nc hng nm.
V t chc ào to, d tho quy nh v vic gia hn ti a 3 nm, t ó, nâng tng thi gian ào to tin s t 5 - 6 nm lên 6 7 nm. Quy nh mi s cho phép bo lu kt qu hc chng trình tin s trong thi hn nht nh theo quy nh ca th
trng c s ào to.
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