
TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
LIêN qUaN đếN HoạT độNg của đHqgHN do cÁc cơ qUaN qUẢN Lý 
NHà Nước BaN HàNH Từ Ngày 1/10 đếN 31/10/2008

1. Ngày 6/10/2008, Bộ Xây dựng  ban hành 
Thông tư số 18/2008/TT-BXd hướng dẫn 
bổ sung một số phương pháp xác định 
chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng 
công trình vào Thông tư hướng dẫn lập và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 
số 05/2007/TT-BXd. Theo đó, khối lượng công 
tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ 
thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ 
công việc phải thực hiện của công trình, hạng 
mục công trình và được tổng hợp từ một nhóm 
các công tác xây dựng để tạo thành một đơn vị 
kết cấu hoặc bộ phận của công trình. Đơn giá 
xây dựng bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân 
công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp 
khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính 
trước và được lập trên cơ sở đơn giá xây dựng 
công trình chi tiết…Đối với chi phí xây dựng xác 
định theo đơn giá xây dựng công trình chi tiết 
đầy đủ, khối lượng công tác xây được xác định 
từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ 
thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của 
công trình, hạng mục công trình phù hợp với 
danh mục và nội dung công tác xây dựng trong 
đơn giá xây dựng chi tiết…Ngoài ra, chi phí vật 
liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây 
dựng có thể được xác định trên cơ sở tổng khối 
lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công 
và bảng giá vật liệu, giá nhân công, giá máy 
thi công tương ứng. Khi tính toán cần xác định 
rõ số lượng, đơn vị, chủng loại, quy cách đối 
với vật liệu; số lượng ngày công cho từng cấp 
bậc công nhân; số lượng ca máy cho từng loại 
máy và thiết bị thi công theo thông số kỹ thuật 
chủ yếu và mã hiệu trong bảng giá ca máy thi 
công của công trình…Chi phí xây dựng công 
trình của các công trình phụ trợ, công trình tạm 
phục vụ thi công hoặc các công trình thông 

dụng, đơn giản có thể xác định trên cơ sở diện 
tích hoặc công suất sử dụng và suất chi phí xây 
dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công 
trình…Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, 
kể từ ngày đăng Công báo.

2. Ngày 14/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ký quyết định số 57/2008/qđ-BgdđT 
Ban hành quy định về liên kết giáo dục 
quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo 
dục đại học. Văn bản này quy định về điều 
kiện, quy trình thực hiện liên kết; quyền 
hạn, trách nhiệm của các bên liên kết; quản 
lý hoạt động liên kết, thanh tra, kiểm tra và 
xử lý vi phạm trong liên kết giáo dục quốc 
phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại 
học. Theo danh sách đơn vị chủ quản và đơn 
vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh kèm 
theo quyết định nói trên, hiện cả nước có 28 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh 
Đại học Quốc gia Hà Nội có các đơn vị liên kết 
gồm: Các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội; Trường ĐH Lao động xã hội; Nhạc viện Hà 
Nội và Trường ĐH Đại Nam.

3. Ngày 15/10/2008, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành quyết định số 1505/qđ-TTg phê 
duyệt đề án "đào tạo theo chương trình 
tiên tiến tại một số trường đại học Việt 
Nam giai đoạn 2008 - 2015". Đề án đặt ra 
các mục tiêu cụ thể, đến hết năm 2015, một số 
trường đại học triển khai thực hiện được ít nhất 
30 chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến; đào 
tạo khoảng 4.000 cử nhân, 600 thạc sĩ, tiến sĩ; 
thu hút khoảng 3.000 sinh viên quốc tế đến 
học tập và ít nhất 700 lượt cán bộ khoa học 
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quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu; có ít nhất 
100 công trình khoa học thực hiện đào tạo 
theo chương trình tiên tiến được công bố trên 
các tạp chí khoa học có uy tín ở nước ngoài và 
có trên 20 phòng thí nghiệm, 15 thư viện điện 
tử được đầu tư, hoàn thiện đạt chuẩn khu vực 
và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, có một 
số trường đại học được xếp hạng trong số 200 
trường đại học hàng đầu thế giới. Chương trình 
tiên tiến được áp dụng thực hiện là chương 
trình do các cơ sở đào tạo thiết kế, xây dựng 
phù hợp dựa trên cơ sở của chương trình đào 
tạo đang được áp dụng ở trường đại học tiên 
tiến trên thế giới (gọi là chương trình gốc) và 
được giảng dạy bằng tiếng Anh; có các môn 
học Khoa học Mác-Lênin theo quy định bắt 
buộc đối với sinh viên Việt Nam. Chương trình 
gốc phải được chọn từ các chương trình đào 
tạo của các trường đại học thuộc nhóm 200 
trường đại học hàng đầu thế giới trong bảng 
xếp hạng của các hiệp hội, tổ chức giáo dục 
có uy tín trên thế giới hoặc thuộc nhóm 20% 
những chương trình đào tạo tốt nhất trong 
bảng xếp hạng các ngành đào tạo của các hiệp 
hội, tổ chức kiểm định giáo dục cấp quốc gia 
hoặc quốc tế; có nội dung tiên tiến, gắn với 
định hướng phát triển kinh tế-xã hội của nước 
ta và phù hợp với năng lực triển khai thực hiện 
của trường đại học được áp dụng. Giảng viên 
giảng dạy chương trình tiên tiến phải có trình 
độ thạc sĩ trở lên, có trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu giảng 
dạy, đồng thời được tạo điều kiện để bảo đảm 
có tối thiểu 40% quỹ thời gian cho nghiên cứu 
khoa học; thành lập các nhóm nghiên cứu, tạo 
cơ chế để khuyến khích thực hiện hoạt động 
khoa học và công nghệ; hợp tác nghiên cứu với 
nước ngoài. Sinh viên theo học chương trình 
tiên tiến là những sinh viên trúng tuyển vào đại 
học hệ chính quy; có trình độ tiếng Anh đáp 
ứng yêu cầu học tập; tự nguyện đăng ký theo 
học chương trình tiên tiến và đóng học phí theo 
quy định của cơ sở đào tạo. Thời gian đào tạo 
theo chương trình tiên tiến của một khóa học là 

từ 4,5 đến 5 năm, trong đó năm đầu tập trung 
đào tạo tăng cường tiếng Anh cho sinh viên; 
bằng tốt nghiệp khóa đào tạo do trường đại 
học của Việt Nam cấp hoặc cả trường của Việt 
Nam và nước ngoài cùng cấp. Quyết định này 
có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2008.

4. Ngày 22/10/2008, Thủ tướng Chính phủ  
ký quyết định số 141/2008/qđ-TTg  ban 
hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc 
các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đơn 
vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản 
lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm 
xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản 
lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc của mình. Quy 
chế phải thể hiện được các nội dung chính sau: 
những quy định bắt buộc mọi người phải chấp 
hành; những quy định không được phép làm 
trong trong trụ sở, nhà làm việc; trách nhiệm 
của các cá nhân; quy định về xử lý vi phạm… 
Trụ sở làm việc phải có phòng tiếp khách riêng 
và phòng tiếp dân đủ tiêu chuẩn, phù hợp với 
yêu cầu công tác của đơn vị theo chức năng, 
nhiệm vụ, phải được bố trí ở vị trí thuận lợi cho 
việc tiếp đón và quản lý về trật tự, trị an. Bên 
ngoài phòng làm việc phải có biển ghi tên đơn 
vị, chức danh cán bộ, viên chức, cán bộ trực ban 
để giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ 
trong phòng. Trụ sở, nhà làm việc sẽ bị thu hồi 
trong các trường hợp sau: Do sáp nhập, chia 
tách hoặc do thay đổi chức năng, nhiệm vụ mà 
không còn nhu cầu sử dung; Phần diện tích sử 
dụng sai mục đích (sản xuất kinh doanh, cho 
thuê, cho mượn, làm nhà ở…); Có phần diện 
tích thừa so với tiêu chuẩn định mức hoặc để 
lãng phí; Để hoang hoá hoặc không sử dụng 
hết diện tích đất được giao… Quyết định này 
có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo.
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