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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,  

tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo 

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP); 

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo như sau: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt là đơn vị) có tư cách pháp nhân, có con dấu và 

tài khoản riêng, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với: 

a) Cơ sở giáo dục mầm non; 

b) Cơ sở giáo dục phổ thông; 

c) Trường trung cấp chuyên nghiệp; 

d) Cơ sở giáo dục đại học; 

đ) Trung tâm giáo dục thường xuyên; 

e) Trường chuyên biệt; 

g) Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. 

2. Các đơn vị khác thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo các quy định sau đây: 

a) Các báo, tạp chí trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và trực thuộc các cơ sở 

giáo dục đại học trong khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch này; 

b) Các tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo 

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

c) Các đơn vị sự nghiệp y tế trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 

tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 



hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực y tế. 

 

Chương II 

QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, 

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

 

Điều 3. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ  
1. Xác định nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện  

Căn cứ chương trình, kế hoạch dài hạn của đơn vị do cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, người đứng đầu đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị và 

báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Quy định các biện pháp cụ thể và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm 

bảo chất lượng, tiến độ đối với các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, 

các thoả thuận, hợp đồng với các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của 

đơn vị theo quy định của pháp luật. 

2. Hoạt động liên doanh, liên kết  

a) Người đứng đầu đơn vị được tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết và 

hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ 

khoa học công nghệ và các hợp đồng kinh tế khác, phù hợp với khả năng, lĩnh vực 

chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật; 

b) Đối với đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi 

phí hoạt động (theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP), người đứng đầu 

đơn vị được quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp, vốn huy động, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; tham dự đấu thầu các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của 

đơn vị; sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ 

hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp 

luật. 

3. Hợp tác quốc tế  

a) Đối với các cơ sở giáo dục đại học, người đứng đầu đơn vị được: 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào bằng nguồn thu sự nghiệp, 

nguồn viện trợ, tài trợ, quà, tặng và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị theo quy 

định của pháp luật; 

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, nghiên 

cứu khoa học và thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị theo quy định của pháp 

luật; 

- Chủ động hợp tác, liên kết với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài để đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên và trao đổi sinh viên nhằm nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; 

- Quyết định cử và tiếp nhận cán bộ, viên chức trong đơn vị đi học tập, đào tạo, 

tham quan, khảo sát ở nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 7 Thông tư 

liên tịch này; 

- Quyết định việc mời chuyên gia nước ngoài đến tham gia giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học tuỳ theo nguồn kinh phí, khả năng tài chính của đơn vị và theo quy định 

của cơ quan có thẩm quyền; quản lý các chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật và 

các chương trình, dự án ODA đầu tư được giao theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với các đơn vị quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 1 Điều 2 

Thông tư liên tịch này, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hợp tác quốc tế 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy 



1. Người đứng đầu đơn vị được quyết định thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, 

tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các khoa, phòng và tổ chức có tên gọi khác trực thuộc 

(nếu có) trên cơ sở quy hoạch hoặc phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật. 

2. Người đứng đầu đơn vị được thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc tự bảo đảm kinh phí hoạt động để hoạt động dịch vụ phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao và phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế  
1. Đối với đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, người đứng đầu đơn vị được tự 

quyết định biên chế và định kỳ trước ngày 30 tháng 7 hàng năm có trách nhiệm báo cáo 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra. 

2. Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị do ngân 

sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, nhu cầu thực tế công việc, định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục 

đã được cấp có thẩm quyền quy định và khả năng tài chính, người đứng đầu đơn vị xây 

dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật. 

3. Người đứng đầu đơn vị được ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công 

việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng lao động và các hình 

thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu 

cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

 

Chương III 

QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TUYỂN DỤNG,  

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

 

Điều 6. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tuyển dụng 
1. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch biên chế đã được phê duyệt, người đứng đầu 

đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trong đó xác định rõ số lượng, cơ cấu cần tuyển 

của từng ngạch, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, thời gian tuyển dụng và báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, 

người đứng đầu đơn vị được quyền quyết định kế hoạch và hình thức tuyển dụng. 

2. Người đứng đầu đơn vị thực hiện tuyển dụng viên chức theo hình thức hợp 

đồng làm việc sau khi thi tuyển hoặc xét tuyển phù hợp với đặc điểm chuyên môn của 

từng lĩnh vực cần tuyển và điều kiện cụ thể của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc xác định và tuyển dụng đối tượng là công chức trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập giáo dục và đào tạo thực hiện theo quy định của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức. 

Điều 7. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng cán bộ, 

công chức, viên chức  
1. Về ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch 

a) Người đứng đầu đơn vị được quyền ký hợp đồng làm việc; bổ nhiệm vào 

ngạch viên chức đối với những người được tuyển dụng lần đầu trên cơ sở bảo đảm đủ 

tiêu chuẩn của ngạch cần tuyển và phù hợp với cơ cấu chức danh nghiệp vụ chuyên 

môn theo quy định của pháp luật; 

b) Người đứng đầu đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm 

ngạch, chuyển ngạch viên chức đối với các ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; 

quyết định chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch sau đào tạo hoặc sau thi nâng ngạch cho viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ ngạch chuyên viên chính và tương đương 

trở xuống theo quy định của pháp luật. 

2. Về sắp xếp, bố trí, phân công công tác, điều động, biệt phái, tiếp nhận, luân 

chuyển, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 



a) Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, bố trí, phân công công tác, 

giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị phù hợp với trình độ đào 

tạo và ngạch của viên chức, bảo đảm chế độ, chính sách và điều kiện cần thiết để cán 

bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ; 

b) Người đứng đầu đơn vị được: 

- Quyết định điều động, biệt phái, tiếp nhận, luân chuyển cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ ngạch chuyên viên chính và tương 

đương trở xuống theo quy định của pháp luật; 

- Quyết định nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ 

các ngạch không thuộc phạm vi quản lý thì việc quyết định nghỉ hưu, thôi việc, chấm 

dứt hợp đồng làm việc do cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định theo quy định của 

pháp luật. 

c) Việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc đối với người đứng đầu và cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị do cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định theo phân 

cấp quản lý cán bộ. 

3. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức các 

chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị 

Người đứng đầu đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức cấp phó của người đứng đầu 

đơn vị; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách 

chức các chức danh lãnh đạo, quản lý của các tổ chức trực thuộc đơn vị theo quy định 

của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định đó. 

4. Về nâng bậc lương 

a) Người đứng đầu đơn vị được quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên 

và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở 

xuống theo quy định của pháp luật; 

b) Việc nâng bậc lương của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn 

vị do cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ; 

c) Trường hợp nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và 

tương đương, người đứng đầu đơn vị đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

quyết định. 

5. Về đào tạo, bồi dưỡng 

a) Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và nhu cầu đào tạo, người đứng đầu 

đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức của đơn vị; 

b) Đối với việc đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: 

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học được quyết định cử và tiếp nhận cán 

bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đi học tập, đào tạo, tham quan, khảo sát ở nước 

ngoài. Đối với người đứng đầu đơn vị do thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 

quyết định. Trường hợp đi học tập, đào tạo ở nước ngoài bằng học bổng từ ngân sách 

nhà nước và học bổng hiệp định được Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí và các 

chế độ liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định; 

- Các đơn vị quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 1 Điều 2 Thông tư 

liên tịch này, việc cử và tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đi học tập, 

đào tạo, tham quan, khảo sát ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật. 

c) Đối với việc đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước: Việc cử và tiếp nhận cán bộ, 

công chức, viên chức trong đơn vị đi học tập, đào tạo trong nước thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

6. Về khen thưởng, kỷ luật 

a) Người đứng đầu đơn vị được quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với 

cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị bằng các hình thức khen thưởng theo quy 

định của pháp luật về thi đua khen thưởng; 



b) Việc khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu và cấp phó của người 

đứng đầu đơn vị do thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên quyết định. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị  
Người đứng đầu đơn vị là người đại diện theo pháp luật của đơn vị trong quan 

hệ với các tổ chức, cá nhân; chịu trách nhiệm về các hoạt động của đơn vị trong phạm 

vi quyền hạn và trách nhiệm được giao. Người đứng đầu đơn vị có các trách nhiệm cụ 

thể sau đây: 

1. Phổ biến, quán triệt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn 

thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; thống nhất trong lãnh 

đạo, cấp uỷ Đảng, tổ chức công đoàn đơn vị về chủ trương, thời gian thực hiện, định 

hướng phát triển đơn vị trước mắt và lâu dài. 

2. Chỉ đạo xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 

43/2006/NĐ-CP trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 8 năm 2009. 

3. Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên 

theo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về 

hoạt động của đơn vị. 

4. Ban hành theo thẩm quyền các quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ quan; 

quy chế khen thưởng, kỷ luật; quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động và các quy định khác nhằm bảo đảm thực hiện chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm phù hợp với đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và 

điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị đã được phê duyệt. 

5. Phối hợp với cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về một số việc 

sau đây: 

a) Báo cáo và tham khảo ý kiến của cấp uỷ Đảng và Hội đồng trường (nếu có) 

của đơn vị trước khi đề nghị với cấp trên hoặc quyết định những vấn đề: Quy hoạch 

phát triển, kế hoạch 5 năm, hàng năm và các biện pháp thực hiện; thành lập, tổ chức lại, 

giải thể các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức có tên gọi khác trực thuộc đơn 

vị; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật các chức 

danh lãnh đạo quản lý; đề án sắp xếp lao động; 

b) Tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn đơn vị các vấn đề: Quy chế 

dân chủ cơ quan; quy chế làm việc; quy chế khen thưởng, kỷ luật; quy định về tuyển 

dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đề án liên doanh, liên 

kết; phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức hàng năm theo quy định pháp luật; 

c) Báo cáo và tham khảo ý kiến Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc cán 

bộ chủ chốt của đơn vị trước khi đề nghị hoặc quyết định các vấn đề: Quy hoạch phát 

triển, kế hoạch 5 năm, hàng năm và các biện pháp thực hiện của đơn vị; đề án sắp xếp 

lao động; quy chế dân chủ cơ quan. 

6. Báo cáo bằng văn bản xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trong 

trường hợp cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành công đoàn cùng cấp có ý kiến chưa thống nhất 

về các nội dung quy định tại điểm a và b khoản 5 Điều này. 

7. Gửi các quyết định đến cơ quan chủ quản trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

ký các quyết định về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự quy định tại Điều 6, 7 và 8 của 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. 

Điều 9. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP và có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này; tổ 

chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Nội vụ trước 31 tháng 12 hàng năm. 



2. Cơ quan có thẩm quyền giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự 

nghiệp phê duyệt phương án trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được 

phương án trình của đơn vị sự nghiệp. 

Yêu cầu về nội dung phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị không 

phải ghi chi tiết các nội dung về tài chính, nhưng hồ sơ trình với cơ quan chủ quản, phải 

kèm theo quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan có 

thẩm quyền và các tài liệu hồ sơ liên quan. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban 

hành. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ 

Nội vụ để xem xét, giải quyết. 
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