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QUY ĐỊNH 

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền 

viên và thợ máy tàu cá của Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản. 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:   38    /QĐ-VKH&CNKTTS, ngày  20    tháng  7  năm 

2017 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Văn bản này quy định việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy 

trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi; 

công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ theo quy chế của quyết định số 77/QĐ-BNN, ngày 

30/6/2008. 

2. Quy định này áp dụng đối với các cá nhân có liên quan đến công tác bồi dưỡng và 

cấp chứng chỉ tàu cá do Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản tổ chức trong 

phạm vi cả nước. 

Điều 2. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế 

đồng bộ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo người học 

tích lũy được kiến thức và đạt được kỹ năng cần thiết đối với mỗi cấp độ chứng chỉ chuyên 

môn cho các đối tượng ngư dân. 

2. Mỗi chương trình gắn với một ngành chuyên biệt (thuyền hoặc máy) và được cấu 

trúc từ các môn học theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Viện có quy định riêng về xây dựng chương trình bồi dưỡng chi tiết, tài liệu giảng 

dạy và chủ động bổ sung các nội dung bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học và thực tiễn 

sản xuất của ngành, địa phương; nội quy học tập, nội quy thi cho mỗi trình độ và cấp bồi 

dưỡng và cấp chứng chỉ. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG  

Điều 3. Các lớp bồi dưỡng, điều kiện, tiêu chuẩn của học viên 

Các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tàu cá gồm: 

1. Thuyền trưởng tàu cá hạng tư, hạng năm và hạng nhỏ; 

2. Máy trưởng tàu cá hạng tư, hạng năm và hạng nhỏ; 

3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên tàu cá;   

4. Điều kiện, tiêu chuẩn của học viên áp dụng theo quyết định số 77/2008/QĐ-BNN, 

ngày 30/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Điều 4. Hồ sơ nhập học 

1. Đơn xin học: theo mẫu quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Giấy chứng nhận sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đối với thuyền viên do 

cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.  

4. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn theo quy định. 

5. 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm mới chụp theo kiểu Giấy chứng minh nhân dân. 

Điều 5. Quy trình tổ chức đào tạo. 

1. Trình tự, thủ tục mở lớp theo quy định của quyết định số 77/2008/QĐ-BNN, ngày 

30/6/2008 của Bộ NN&PTNT của Viện Khoa học & Công nghệ Khai thác Thủy sản. 

2. Lập kế hoạch đào tạo. 

3. Thông báo chiêu sinh, mở lớp gửi đến trước cho cơ sở liên kết ký hợp đồng để thực 

hiện chiêu sinh học viên và thời gian mở lớp. 

4. Thông báo thời khóa biểu về lịch học và lịch thi cho người học. Giáo viên công bố 

công khai về thời gian và nội dung môn học, quy định của lớp học, tiêu chuẩn để 

được cấp chứng chỉ ngay trong buổi học đầu tiên. 

5. Viện cử giáo viên đi dạy, có giấy báo giảng dạy kèm theo. 

6.  Một tiết giảng lý thuyết trên lớp là 1 tiết chuẩn, có thời lượng 45 phút, 1 tiết chuẩn 

thực hành là 60 phút; một ngày không giảng quá 10 tiết (do đặc thù của người dân đi biển).  

7. Tổ chức kiểm tra, thi đánh giá năng lực. 

- Trong quá trình học giáo viên tổ chức kiểm tra bằng hình thức vấn đáp hoặc viết cho 

học viên. 

- Sau khi kết thúc khóa học bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành, học viên sẽ được 

tham gia kỳ thi đánh giá năng lực bằng hình thức viết trắc nghiệm đối với các môn lý thuyết 

và vấn đáp đối với các phần thực hành. Điểm kiểm tra và điểm thi được tính theo thang 

điểm 10 và lấy điểm trung bình chung gọi là điểm lý thuyết.  

- Kết quả điểm lý thuyết và điểm thực hành được lấy làm cơ sở cấp chứng chỉ. Học 

viên có điểm môn học lý thuyết hoặc thực hành dưới 5 điểm được xem là không đạt và phải 

thi lại. Nếu cả thi lý thuyết và thực hành dưới 5 điểm thì phải học lại. 

- Điều kiện để học viên được dự kiểm tra và thi kết thúc môn học: 

 Có ít nhất 80% thời gian có mặt trên lớp nghe giảng theo quy định. Trường hợp nghỉ 

học có lý do chính đáng thì được bố trí học bổ sung nội dung còn thiếu để được dự kiểm tra 

và thi kết thúc môn học.  

Điều 6. Quy định đối với người học 

1. Phải nghiêm chỉnh chấp hành về thời gian, ăn mặc gọn gàng, không hút thuốc, điện 

thoại trong giờ học, khi ra ngoài phải xin phép.  

2. Không được học hộ, thi hộ…khi nghỉ học phải xin phép và được giáo viên đồng ý, 

nếu nghỉ quá thời gian quy định thì phải học lại hoặc học bù mới đủ điều kiện dự 

thi tốt nghiệp. 

3. Học viên khi đi thi, kiểm tra cần mang theo giấy tờ tùy thân như CMND, bằng lái 

xe, hộ chiếu… để cán bộ quản lý, giáo viên thuận tiện theo dõi, điểm danh. 
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Điều 7. Quy định đối với giáo viên 

1. Phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về đào tạo theo quy chế của Bộ, Viện 

2. Nghiêm chỉnh chấp hành về thời gian giảng dạy theo đúng lịch đã được phân công, 

điểm danh theo dõi quá trình tham gia học tập để xét điều kiện dự thi cuối khóa của 

học viên. 

3. Kết hợp với cơ sở liên kết hướng dẫn học viên làm hồ sơ học viên theo đúng quy 

định của quyết định số 77/2008/QĐ-BNN, ngày 30/6/2008, Bộ NN&PTNT. 

4. Điểm danh học viên mỗi buổi từ 1 đến 2 lần, khi tổ chức kiểm tra, thi kết thúc phải 

xem xét kỹ tên và giấy chứng nhận của người đó, tránh hiện tượng kiểm tra hộ, thi 

hộ…Giáo viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật nếu để học viên làm 

sai, trái với quy định tổ chức đào tạo. 

5. Giáo viên không được làm sai, trái với Quy chế đào tạo của Bộ, Viện. 

Điều 8. Chương trình bồi dưỡng và quản lý chuyên môn  

1. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng tư: 

Thời gian toàn khóa: 150 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 

Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ thuyền 

trưởng tàu cá 

- Nghiệp vụ thuyền trưởng 

- Chức trách thuyền viên 
20 18 2 

2. Nghiệp vụ hàng 

hải 

- Điều động tàu 

- Máy định vị, la bàn, ra đa hàng hải, 

máy dò cá và máy đàm thoại 

- Tác nghiệp hải đồ 

- Hàng hải địa văn, khí tượng hải 

dương 

70 32 38 

3. Nghiệp vụ khai 

thác thủy sản 

- Kỹ thuật và thiết bị khai thác thủy 

sản 

- Kỹ thuật và thiết bị bảo quản sản 

phẩm sau thu hoạch 

30 20 10 

4. Luật và an toàn 

tàu cá 

- Các luật hàng hải 

- Luật Thủy sản và các văn bản 

hướng dẫn thi hành luật liên quan 

- An toàn hàng hải - khai thác thủy, 

hải sản và công tác đăng kiểm tàu cá 

30 20 10 

Tổng cộng 150 90 60 
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2. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng tư: 

Thời gian toàn khóa: 150 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 

Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ máy 

trưởng tàu cá 

- Nghiệp vụ máy trưởng 

- Chức trách thuyền viên 
20 18 2 

2. Nghiệp vụ vận 

hành máy tàu cá 

- Máy chính 

- Máy phụ, hệ thống truyền lực 

- Các thiết bị khai thác chủ yếu 

70 30 40 

3. Điện, lạnh, vô 

tuyến điện tàu cá 

- Hệ thống điện, vô tuyến điện tàu cá 

- Hệ thống lạnh 

- Các thiết bị điện, vô tuyến điện, lạnh 

30 20 10 

4. Luật và an toàn 

tàu cá 

- Luật máy tàu 

- Luật Thủy sản và các văn bản hướng 

dẫn thi hành luật liên quan 

- An toàn đi biển – vận hành máy tàu và 

công tác đăng kiểm tàu cá 

30 22 8 

Tổng cộng 150 90 60 

 

3. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng năm: 

Thời gian toàn khóa: 90 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 

Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ thuyền 

trưởng tàu cá 

- Nghiệp vụ thuyền trưởng 

- Chức trách thuyền viên 
20 18 2 

2. Nghiệp vụ hàng 

hải 

- Điều động tàu 

- Máy định vị, la bàn, ra đa hàng hải, 

máy dò cá và máy đàm thoại 

- Tác nghiệp hải đồ 

- Hàng hải địa văn, khí tượng hải dương 

25 13 12 

3. Nghiệp vụ khai 

thác thủy sản 

- Kỹ thuật và thiết bị khai thác thủy sản 

- Kỹ thuật và thiết bị bảo quản sản 

phẩm sau thu hoạch 

25 14 11 

4. Luật và an toàn tàu 

cá 

- Luật Hàng hải 

- Luật Thủy sản  

- An toàn hàng hải - khai thác thủy, hải 

sản và công tác đăng kiểm tàu cá 

20 15 5 

Tổng cộng 90 60 30 



5 
 

4. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng năm: 

Thời gian toàn khóa: 90 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 

Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ máy 

trưởng tàu cá 

- Nghiệp vụ máy trưởng 

- Chức trách thuyền viên 
20 18 2 

2. Nghiệp vụ vận 

hành máy tàu cá 

- Máy chính 

- Máy phụ, hệ thống truyền lực 

- Thiết bị cơ khí khai thác 

30 15 15 

3. Điện, lạnh tàu cá 

- Hệ thống điện tàu cá 

- Hệ thống lạnh 

- Các thiết bị điện, lạnh 

20 12 8 

4. Luật và an toàn 

tàu cá 

- Luật máy 

- Luật Thủy sản (các nội dung liên 

quan) 

- An toàn (hàng hải – vận hành máy tàu 

cá) và công tác đăng kiểm tàu cá 

20 15 5 

Tổng cộng 90 60 30 

 

5. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ: 

Thời gian toàn khóa: 45 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 

Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ thuyền 

trưởng và kỹ thuật 

khai thác thủy sản 

- Nghiệp vụ thuyền trưởng 

- Chức trách thuyền viên 

- Kỹ thuật và thiết bị khai thác thủy sản 

- Kỹ thuật và thiết bị bảo quản sản phẩm 

sau thu hoạch 

20 12 8 

2. Nghiệp vụ hàng 

hải và an toàn tàu cá 

- Luật Hàng hải và Luật Thủy sản 

- Các thiết bị hàng hải thông dụng 

- Hàng hải địa văn, khí tượng hải dương 

- Điều động tàu 

- An toàn (hàng hải - khai thác thủy sản) 

và công tác đăng kiểm tàu cá 

25 13 12 

Tổng cộng 45 25 20 
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6. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng nhỏ: 

Thời gian toàn khóa: 45 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 
 

 

Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ máy 

trưởng, luật và an 

toàn tàu cá 

- Nghiệp vụ máy trưởng 

- Chức trách thuyền viên 

- Luật máy, Luật Thủy sản (các nội 

dung liên quan) 

- An toàn (hàng hải - vận hành máy 

tàu cá) và công tác đăng kiểm tàu cá. 

20 15 5 

2. Nghiệp vụ vận 

hành máy tàu cá 

- Máy chính, máy phụ, hệ thống 

truyền lực, thiết bị cơ khí khai thác 
25 10 15 

Tổng cộng 45 25 20 
 

 

7. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ thuyền viên tàu cá: 

Thời gian toàn khóa: 35 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 
 

 

Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ thủy thủ 

tàu cá 

- Các thủy nghiệp cơ bản 

- Điều động tàu 

- Luật Thủy sản, Luật Hàng hải 

10 5 5 

2. An toàn tàu cá 
- An toàn hàng hải cơ bản 

- An toàn trong khai thác thủy sản 
10 8 2 

3. Khai thác và bảo vệ, 

phát triển nguồn lợi 

thủy sản 

- Kỹ thuật khai thác thủy sản 

- Công tác phát triển và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản 

15 7 8 

Tổng cộng 35 20 15 
 

 

8. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ thợ máy tàu cá: 

Thời gian toàn khóa: 35 tiết. 

 Nội dung chương trình và phân phối thời gian như sau: 
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Môn học Nội dung chính 

Thời gian (tiết) 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Nghiệp vụ vận 

hành máy tàu cá 

- Kết cấu cơ bản của máy tàu cá 

(máy chính, máy phụ) 

- Quy trình vận hành máy tàu cá 

- Luật máy tàu cá 

15 5 10 

2. An toàn tàu cá - An toàn đi biển 

- An toàn vận hành máy tàu cá 
10 8 2 

3. Bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi 

thủy sản 

- Luật Thủy sản 

- Công tác phát triển và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản 
10 7 3 

Tổng cộng 35 20 15 

9. Quản lý chuyên môn: Các Bộ môn chuyên ngành có trách nhiệm quản lý, cập nhật 

chương trình bài giảng và đề thi nhằm đảm bảo chất lượng và phù hợp với thực tiễn sản xuất 

của ngư dân. 

 

Chương III 

 

THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

 

Điều 9. Điều kiện dự thi, kiểm tra  

Học viên tham gia đủ ít nhất 80% các buổi học, không vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ 

luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

Điều 10. Tổ chức thi, kiểm tra cuối khóa 

1. Tổ chức thi tốt nghiệp đối với các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy 

trưởng các hạng; 

2. Tổ chức kiểm tra cuối khóa đối với các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuyền viên và 

chứng chỉ thợ máy tàu cá. 

3. Các môn thi, kiểm tra, hình thức thi: 

a. Môn lý thuyết: Thi kiến thức tổng hợp của các môn học và của thực tiễn sản xuất 

liên quan.  

 Hình thức thi:  Thi trắc nghiệm. Thời gian: 45 phút 

b. Môn thực hành: Thi kỹ năng điều động tàu cá trong các tình huống thường gặp 

trong thực tiễn sản xuất trên biển, sử dụng các loại máy hàng hải, sử dụng hải đồ, la bàn…. 

Hình thức thi:  Thi vấn đáp 

4. Giao cho giáo viên giảng dạy, kết hợp với các cơ sở liên kết để tổ chức quản lý học 

viên, thi, chấm thi và nộp kết quả cho trưởng các Bộ Môn ký xác nhận vào bảng điểm, sau 

đó giao nộp lại bài thi, bảng điểm cho bộ phận giúp việc. 
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Điều 11. Hội đồng thi tốt nghiệp và bộ phận giúp việc Hội đồng thi 

1. Thành phần của Hội đồng thi tốt nghiệp:  

Hội đồng thi tốt nghiệp do Viện trưởng ra Quyết định thành lập, thành phần của Hội 

đồng thi có 5 thành viên; 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi: 

a. Chỉ đạo và trực tiếp tổ chức theo dõi, quản lý, đào tạo từ khi mở lớp cho đến lúc cấp 

chứng chỉ; Trường hợp cán bộ của hội đồng thi của Viện không tham gia được ở địa điểm 

mở lớp thì người của cơ sở liên kết đứng tên ký hợp đồng (phó chủ tịch Hội đồng) thay mặt 

hội đồng và chịu trách nhiệm toàn bộ ở địa điểm tổ chức mở lớp ở đó. 

b. Duyệt, quyết định các học viên đủ điều kiện dự thi; 

c. Quyết định hình thức kỷ luật đối với cán bộ, thí sinh vi phạm nội quy thi; 

d. Duyệt kết quả thi và đề nghị Viện trưởng ra Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp 

chứng chỉ theo quy định; 

3. Bộ phận giúp việc Hội đồng thi làm công tác thủ tục toàn bộ.  

Điều 12. Công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ 

1. Học viên đạt điểm 5 các môn thi lý thuyết và thực hành trở lên, không vi phạm quy 

chế thì được xem xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ. 

2. Viện trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp và ký chứng chỉ cấp cho học viên 

theo đề nghị của Hội đồng thi (trường hợp Viện trưởng không ký thì có ủy quyền cho Viện 

phó ký).  

3. Thí sinh không tốt nghiệp được Viện cấp giấy chứng nhận đã dự lớp bồi dưỡng, ghi 

nhận kết quả từng môn thi. Môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu kết quả và được miễn thi khi 

thí sinh dự thi lại trong các kỳ thi tiếp theo do Viện tổ chức trong thời gian 12 tháng. 

4. Những người đã được cấp chứng chỉ nhưng có 4 năm liên tục không làm việc theo 

đúng chức danh, khi trở lại làm việc phải dự thi lại và được cấp chứng chỉ mới. 

5. Viện có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý việc cấp chứng chỉ tàu cá theo quy định. 

Điều 13. Kinh phí đào tạo, thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ 

1. Kinh phí chi cho việc bồi dưỡng, thi tốt nghiệp, cấp chứng chỉ được thu, chi theo 

nguyên tắc lấy thu bù chi, không mang tính chất kinh doanh theo điều 16 của Quyết định số 

77/BNN. 

2. Kinh phí đào tạo được thu từ học phí của học viên hay từ các nguồn khác dựa trên 

cơ sở số lượng học viên để thoả thuận giữa đại diện của cơ sở liên kết, cơ sở đào tạo với 

người học để thống nhất và quy định mức thu học phí phù hợp. 

3. Việc thu, chi kinh phí đảm bảo công khai và tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành. 
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Chương IV 

QUẢN LÝ HỒ SƠ, PHÔI, CHỨNG CHỈ 

 

 

 Điều 14. Lưu trữ hồ sơ học viên 

1. Đối với đơn vị chức năng của Viện phải lưu trữ các giấy tờ sau: 

a) Danh sách học viên đủ điều kiện tham gia học. 

b) Kết quả học tập của học viên. 

c) Bài thi, kiểm tra. 

d) Quyết định thành lập Hội đồng thi, kiểm tra;  

e) Quyết định công nhận tốt nghiệp.  

f) Biên bản họp Hội đồng. 

g) Sổ cấp, cấp lại Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. 

h) Đơn xin học của học viên. 

i) Các tài liệu, sổ sách có liên quan đến việc tổ chức giảng dạy, học tập. 

2. Đối với học viên tham gia học phải lưu trữ các giấy tờ sau: 

a) Hồ sơ của học viên được Viện trả lại cho học viên (không bao gồm đơn xin học). 

b) Các loại Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. 

c) Cá nhân tự lưu trữ hồ sơ cấp, cấp lại Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.  

3. Thời gian lưu trữ hồ sơ học viên, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại Chứng chỉ chuyên 

môn nghiệp vụ theo quy định hiện hành. 

 Điều 15. Quản lý phôi, chứng chỉ 

1. Quản lý phôi: lập sổ theo dõi in phôi, số lượng, ngày in và sổ giao nhận phôi. Cá 

nhân quản lý phôi chịu trách nhiệm quản lý số phôi được giao. Lập biên bản kiểm kê cuối 

mỗi năm về tình hình sử dụng phôi, chứng chỉ đã in và phát hành, số phôi hỏng và tồn 

chuyển năm sau. 

2. Quản lý chứng chỉ: lập sổ cấp chứng chỉ để theo dõi chứng chỉ đã phát hành. Lập 

sổ giao nhận chứng chỉ có đầy đủ chữ ký của người nhận. 

3. Viện có quy trình quản lý, in chứng chỉ ban hành riêng. 
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Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 16. Xử lý vi phạm  

1. Trong quá trình học tập, thi, kiểm tra, nếu học viên vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế. 

2. Viện có quy định riêng về hình thức xử lý kỷ luật đối với học viên vi phạm trong 

quá trình học tập, kiểm tra và thi. 

3. Đối với bộ phận giúp việc Hội đồng thi, giáo viên đi dạy vi phạm thì căn cứ mức 

độ, hình thức vi phạm sẽ chịu các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến 

buộc thôi việc. 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 

Các bộ môn, giảng viên, nhân viên văn phòng của Viện phối hợp thực hiện nghiêm túc 

quy định này. 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh sẽ được Viện xem xét điều chỉnh bổ 

sung phù hợp./. 

        VIỆN TRƯỞNG 

 
         (Đã ký) 

 

 

 

         Trần Đức Phú 


