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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  

Luật Giáo dục đại học 
____________ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 ; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;   

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

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

1. Nghị định này quy định chi tiết Điều 56 của Luật Giáo dục đại 
học về chính sách đối với giảng viên. 

2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức 
và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục đại học. 

Điều 2. Chính sách đối với giảng viên 

1. Hệ thống chức danh và tiêu chuẩn các chức danh giảng viên là 
căn cứ để xếp hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ chính 
sách đối với giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học.   

2. Chính sách đối với giảng viên được bổ nhiệm chức danh giáo sư, 
phó giáo sư: 

a) Giảng viên là viên chức của cơ sở giáo dục đại học công lập sau 
khi được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được xem xét, bổ 
nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) khi đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Việc xếp lương 
được thực hiện theo quy định hiện hành.  

b) Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư giảng dạy tại cơ sở 
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giáo dục đại học tư thục được hưởng chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc 
do cơ sở quy định. 

3. Cơ sở giáo dục đại học tư thục quy định cụ thể chế độ chính sách 
đối với giảng viên, bảo đảm không thấp hơn chế độ chính sách dành cho 
giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học công lập có cùng trình độ đào 
tạo và thâm niên công tác. 

Điều 3. Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu 

1. Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có 
trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời 
gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện lao 
động bình thường để giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có đủ sức khỏe, 
tự nguyện xin kéo dài thời gian làm việc và được cơ sở giáo dục đại học 
chấp nhận. 

2. Thời gian kéo dài đối với những giảng viên thuộc đối tượng quy 
định tại khoản 1 Điều này do cơ sở giáo dục đại học quyết định căn cứ quy 
định của Luật Lao động, Nghị định hướng dẫn Luật Lao động và các văn 
bản pháp luật có liên quan.  

 3. Quy trình xem xét, quyết định kéo dài thời gian làm việc: 

a) 06 tháng trước khi đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, giảng 
viên có nguyện vọng đăng ký và nộp hồ sơ cho cơ sở giáo dục đại học để 
được xem xét kéo dài thời gian làm việc; 

b) Cơ sở giáo dục đại học quyết định việc kéo dài thời gian làm việc 
căn cứ theo nhu cầu của cơ sở và thông báo cho giảng viên 03 tháng trước 
khi đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định. 

c) Hồ sơ xin kéo dài thời gian làm việc do cơ sở giáo dục đại học 
quy định. 

4. Chính sách đối với giảng viên trong thời gian làm việc kéo dài: 

a) Được xác định là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, 
được hưởng lương và các chính sách, chế độ khác theo quy định đối với 
giảng viên; 

b) Được đề nghị nghỉ hưu theo quy định nếu có nhu cầu. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

Đối với những giảng viên đã có quyết định kéo dài thời gian làm 
việc trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo 
quyết định của cơ sở giáo dục đại học. 
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Điều 5. Hiệu lực thi hành  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị 
định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện  

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, 
Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, KGVX (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 
 

Phạm Minh Chính 

 


