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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 7447/BGDĐT-PC 
V/v chấn chỉnh công tác quản lý  

văn bằng, chứng chỉ 

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

 
               Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 

 
Kính gửi:  

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; 
- Giám đốc đại học, học viện; 
- Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; 
- Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được giao  
nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ; 

- Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp. 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
thực hiện kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại một số cơ 
sở giáo dục đại học. Qua kết quả kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 
sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng,  
viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và các 
trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là các cơ sở giáo dục) rút kinh 
nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo một 
số nội dung sau: 

1. Việc xây dựng sổ gốc và quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ: 
Không ít cơ sở giáo dục đại học chưa xây dựng và quản lý sổ gốc theo quy 

định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo 
dục quốc dân như: sổ gốc không theo mẫu, không đóng dấu giáp lai, sổ gốc chưa 
đảm bảo để bảo quản, lưu trữ lâu dài, nội dung ghi trong sổ gốc còn bị tẩy xóa, 
sửa chữa.  

Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học cần kiểm tra lại hệ 
thống sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ, chấn chỉnh việc xây dựng và quản lý sổ 
gốc cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 
33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:  
Các cơ sở giáo dục đại học đã kiểm tra đều chưa thực hiện việc cấp bản sao 

văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người học theo quy định. Một số nơi thực hiện 
không đúng quy định như cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo 
hoặc thực hiện không đúng thẩm quyền như chứng thực bản sao so với bản chính. 

Các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng mẫu bản sao văn bằng, chứng chỉ 
từ sổ gốc đảm bảo nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc văn bằng, chứng chỉ 
theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT; thực hiện việc 
cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo trình tự, thủ tục quy định tại 



 2 

khoản 11 Điều 1 Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn 
bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định 
số 33/2007/QĐ-BGDĐT. 

3. Việc quản lý phôi và hủy phôi văn bằng, chứng chỉ bị hư hỏng:  
Kết quả kiểm tra cho thấy một số cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc huỷ 

phôi văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định như không lập hội đồng hủy, 
không có biên bản hủy phôi hoặc có biên bản nhưng không nêu rõ lý do hủy. 

Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần lập hồ sơ quản lý 
phôi văn bằng, chứng chỉ và thực hiện việc hủy phôi văn bằng, chứng chỉ bị hư 
hỏng, viết sai, chất lượng không bảo đảm theo quy định tại khoản 1, khoản 3 
Điều 15 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT và khoản 7 Điều 1 Thông tư số 
22/2012/TT-BGDĐT. 

4. Việc tự in phôi văn bằng, chứng chỉ: 
Một số cơ sở giáo dục đại học tự xây dựng mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ 

không theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự in phôi văn 
bằng, chứng chỉ khi chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và 
chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền tự in phôi văn bằng, chứng chỉ.  

Các cơ sở giáo dục đại học chỉ thực hiện việc tự in phôi văn bằng, chứng 
chỉ khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mẫu phôi và khi 
được ủy quyền tự in phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 
Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT. 

5. Việc cấp văn bằng, chứng chỉ: 
Một số cơ sở giáo dục đại học chưa thực hiện đúng quy định về thời hạn 

cấp văn bằng, chứng chỉ; khi người học hoàn thành chương trình đào tạo, chưa 
đến lấy văn bằng tốt nghiệp nên nhà trường chưa ghi văn bằng để cấp cho người 
học dẫn đến việc sau một thời gian dài khi người học đến nhận bằng thì không 
còn phôi văn bằng tại thời điểm người học tốt nghiệp hoặc cơ sở giáo dục có thẩm 
quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đã được đổi tên, đã sáp nhập, chia, tách, giải thể 
hoặc có sự thay đổi về thẩm quyền. Thực tế trên làm cho quyền lợi của người 
học không được bảo đảm. 

Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần thực hiện việc cấp 
văn bằng, chứng chỉ cho người học đúng thời hạn quy định tại Điều 18 Quyết 
định số 33/2007/QĐ-BGDĐT. 

6. Việc chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ:  
Có cơ sở giáo dục đại học chưa thực hiện đúng quy định về việc chỉnh sửa 

văn bằng, chứng chỉ; vẫn còn tình trạng cơ sở giáo dục thu hồi văn bằng bị ghi sai 
đã cấp phát cho người học sử dụng và cấp lại bằng mới cho người học, vi phạm 
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nguyên tắc cấp văn bằng, chứng chỉ: “Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một 
lần, không cấp lại”; thực hiện việc chỉnh sửa văn bằng không đúng quy định như 
không ban hành quyết định chỉnh sửa, cấp Giấy chứng nhận cho người học không 
đúng thẩm quyền. 

Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần thực hiện việc 
chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 1 
Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT. 

7. Về việc công bố công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ 
trên trang thông tin điện tử: 

Phần lớn cơ sở giáo dục đại học được kiểm tra chưa thực hiện nghiêm túc 
việc công bố công khai về cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện 
tử của cơ sở giáo dục hoặc đã thực hiện việc công bố thông tin cấp phát văn 
bằng, chứng chỉ nhưng nội dung công bố chưa đầy đủ, khó tra cứu.  

Mục tiêu công khai, minh bạch hoạt động đào tạo và cấp văn bằng, chứng 
chỉ là giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra, giám sát hoạt động 
cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp 
văn bằng, chứng chỉ. Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần thực 
hiện ngay việc công bố thông tin cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên trang thông 
tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông 
tư số 22/2012/TT-BGDĐT. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục 
nghiêm túc thực hiện các nội dung trên đây. Báo cáo việc quản lý, cấp phát văn 
bằng, chứng chỉ về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/11 hằng năm. Hằng 
năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác 
này để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quyền tự chủ của các 
cơ sở giáo dục đại học và thẩm quyền của các sở giáo dục và đào tạo trong quản 
lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, thực hiện quản lý thống nhất về văn bằng, 
chứng chỉ theo quy định tại Điều 14 Luật giáo dục.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: ntcuong@moet.edu.vn, số 
điện thoại: 04.38691410. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/cáo); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng; 
- Các thành viên Hội đồng VBCC của 
Bộ GD&ĐT; 
- Lưu VT, PC. 

 


