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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI  

 
Số: 27/2017/TT-BLĐTBXH 

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017 

 
THÔNG TƯ  

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;  

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 
đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục 
nghề nghiệp theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: đào 
tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa 
trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo 
dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng (sau đây gọi là trường). 
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Chương II 
TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

 

Điều 3. Yêu cầu đào tạo liên thông 

Các trường tổ chức đào tạo liên thông khi bảo đảm các yêu cầu sau: 

1. Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với những ngành, 
nghề trường dự kiến đào tạo liên thông ở trình độ tương ứng. 

2. Đã ban hành chương trình đào tạo liên thông cho những ngành, nghề 
trường dự kiến đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định tại Điều 7 của 
Thông tư này. 

3. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, trường phải bảo đảm thêm 
điều kiện có ít nhất 01 (một) khóa học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, trình độ 
cao đẳng hình thức đào tạo chính quy đã tốt nghiệp. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông 

1. Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông 
giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp khi bảo đảm các yêu cầu theo quy 
định tại Điều 3 của Thông tư này.  

2. Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông phải nêu rõ tên ngành, nghề, 
trình độ, phương thức và hình thức đào tạo liên thông; đối tượng và hình thức 
tuyển sinh. 

Điều 5. Tuyển sinh đào tạo liên thông 

1. Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ trung cấp 

a) Người có chứng chỉ sơ cấp, sơ cấp nghề cùng ngành, nghề và có bằng tốt 
nghiệp trung học cơ sở trở lên; 

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên 
nghiệp có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai. 

2. Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng 

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp 
trung học phổ thông hoặc tương đương; 
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b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung 
học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức 
văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông 
để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai. 

3. Thời gian, hình thức tuyển sinh đào tạo liên thông được thực hiện theo 
Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ 
tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.  

4. Ngoài những quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này, các 
trường có thể quy định thêm các điều kiện để bảo đảm chất lượng đào tạo nhưng 
không trái các quy định tại Thông tư này. 

5. Quy mô tuyển sinh đào tạo liên thông hàng năm đối với từng ngành, nghề 
theo từng trình độ đào tạo nằm trong quy mô tuyển sinh được quy định tại giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền 
cấp cho trường. 

Điều 6. Thời gian đào tạo liên thông  

1. Thời gian đào tạo liên thông được xác định trên cơ sở khối lượng kiến thức, 
kỹ năng quy định cho từng chương trình theo từng trình độ và phương thức, hình 
thức đào tạo. 

2. Thời gian đào tạo liên thông theo niên chế giữa trình độ trung cấp với trình 
độ cao đẳng từ 01 (một) đến 02 (hai) năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo đối với 
người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo.  

3. Thời gian đào tạo liên thông theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ 
giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp là thời gian để người học tích lũy đủ 
số lượng mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo. 

4. Hiệu trưởng nhà trường quy định thời gian đào tạo liên thông đối với từng 
ngành, nghề và từng đối tượng người học cụ thể. 

Điều 7. Chương trình đào tạo liên thông và công nhận giá trị chuyển đổi 
kết quả học tập 

1. Chương trình đào tạo liên thông được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa và 
tích hợp để giảm tối đa thời gian học lại kiến thức và kỹ năng mà người học đã tích 
lũy ở các chương trình đào tạo khác. 
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2. Chương trình đào tạo liên thông phải phản ánh đúng mục tiêu, nội dung, 
thời gian đào tạo; phương pháp dạy, học và đánh giá. 

3. Chương trình đào tạo liên thông phải bảo đảm cung cấp đủ kiến thức, kỹ 
năng mà người học còn thiếu và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới của ngành, nghề 
tương ứng với trình độ đào tạo. 

4. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình đào tạo quyết định mô-đun, 
môn học hoặc nội dung mà người học không phải học lại. 

Điều 8. Tổ chức đào tạo liên thông 

1. Đào tạo liên thông hình thức chính quy được thực hiện theo Thông tư 
số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào 
tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích 
lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

2. Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 9. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm 

1. Người học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy được cấp bằng tốt 
nghiệp ghi hình thức đào tạo là chính quy; người học liên thông theo hình thức đào 
tạo vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo là vừa làm 
vừa học. 

2. Bảng điểm của người học phải ghi đầy đủ, rõ ràng kết quả học tập cùng số 
tín chỉ của các môn học, mô-đun trong thời gian đào tạo liên thông và của các môn 
học, mô-đun khác đã được công nhận. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức 
chính trị - xã hội  

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đào tạo liên thông đối với các trường 
thuộc trách nhiệm quản lý. 
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2. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện 
Thông tư này. 

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đào tạo liên thông đối với các trường 
thuộc trách nhiệm quản lý. 

2. Tổng hợp tình hình đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục 
nghề nghiệp của các trường trên địa bàn quản lý theo năm thực hiện tính đến 
ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo cáo bằng văn bản về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 25 tháng 01 
của năm tiếp theo.  

3. Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động đào tạo liên thông của các 
trường trên địa bàn quản lý và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của 
pháp luật hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 12. Trách nhiệm của các trường 

1. Ban hành quy định về tuyển sinh, đào tạo liên thông, trong đó có nội dung 
quy định về tiêu chí, quy trình công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối 
lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương 
trình đào tạo liên thông. 

2. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định tuyển 
sinh đào tạo liên thông, các trường cao đẳng và các cơ sở giáo dục đại học báo cáo 
về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp); 
các trường trung cấp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương 
nơi trường đặt trụ sở chính; báo cáo bao gồm các nội dung sau: 

a) Ngành, nghề, trình độ đào tạo liên thông; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; đối tượng 
tuyển sinh; phương thức, hình thức đào tạo và cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo 
theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này; 

b) Quyết định tuyển sinh, chương trình đào tạo liên thông (quyết định ban 
hành chương trình đào tạo liên thông kèm theo chương trình đào tạo liên thông) và 
bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

3. Công bố công khai thông tin về: các ngành, nghề đào tạo liên thông; chương 
trình đào tạo; bằng cấp sau tốt nghiệp; quy định về tuyển sinh, đào tạo liên thông; 
quy chế học sinh sinh viên; kế hoạch đào tạo; các điều kiện bảo đảm chất lượng; 
học phí; khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ đối với từng người học. 
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4. Thực hiện các yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo. 

5. Báo cáo bằng văn bản tình hình đào tạo liên thông của trường theo năm thực 
hiện tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh/thành phố nơi trường đặt trụ sở chính trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp 
theo; báo cáo bao gồm các nội dung sau: 

a) Ngành, nghề tổ chức đào tạo liên thông; kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo; 
kết quả tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trong năm; tình hình khen thưởng, kỷ luật 
đối với người học; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị (nếu có); 

b) Bản sao quyết định phê duyệt danh sách người học nhập học hoặc phân lớp; 
bản sao danh sách người học được công nhận và không công nhận tốt nghiệp trong 
năm báo cáo (nếu có); 

c) Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động đào tạo liên thông và các 
vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc báo cáo đột xuất khi có 
yêu cầu. 

6. Lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 
cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy 
chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức Chính trị - Xã hội, Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, 
các Trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Đào Ngọc Dung 
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Phụ lục  
Mẫu báo cáo hoạt động đào tạo liên thông 

 (Kèm theo Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 
............(1)........... 
............(2)........... 

 
Số:....... 

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

 
.........., ngày.... tháng.... năm 20... 

BÁO CÁO 
Hoạt động đào tạo liên thông 

 

Kính gửi:......................(3).................................. 
 

1. Tên cơ sở tổ chức đào tạo liên thông:............................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................(5).............................................................. 

Điện thoại:.................., Fax:.................................................................................. 

Website:..........................., Email:......................................................................... 

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:....................... 

Ngày, tháng, năm cấp:.......................................................................................... 

Cơ quan cấp:........................................................................................................ 

4. Ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy mô tuyển sinh 

TT Tên ngành, nghề đào tạo
Mã ngành, 

nghề 
Quy mô  

tuyển sinh/năm 
Trình độ 
đào tạo 

1     

2     

......     

5. Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, phương thức 
đào tạo, hình thức đào tạo (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo; quyết định 
ban hành chương trình của hiệu trưởng). 
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6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về đào tạo liên thông 
và các quy định của pháp luật có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ..........; 
- Lưu: VT, .... 

 

......(6)....... 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Hướng dẫn: 

(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có); 

(2), (4): Ghi tên cơ sở đăng ký đào tạo liên thông theo tên trong quyết định 
thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

(3): Các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học gửi Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp; các trường trung cấp gửi sở LĐTBXH địa phương nơi trường 
đóng trụ sở chính; 

(5): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành 
lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư; 

(6): Chức vụ của người ký. 

 

 
   


