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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
_____________ 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập –  Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________      

    

 

QUY ðỊNH 

Về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam  
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 77/2007/Qð-BGDðT 

ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo) 
____________________________ 

 

Chương I: NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy ñịnh về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. 

2. Văn bản này ñược áp dụng ñối với bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành 
chương trình giáo dục các cấp học phổ thông; bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; bằng 
tốt nghiệp cao ñẳng; bằng tốt nghiệp ñại học; bằng thạc sĩ; bằng tiến sĩ (sau ñây gọi chung là 
văn bằng), do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.  

3. Văn bản này không áp dụng ñối với các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học 
tập do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam sau khi hoàn thành một phần 
trong chương trình ñào tạo hay kết thúc một khóa ñào tạo hoặc bồi dưỡng ngắn hạn.  

ðiều 2. Cơ sở giáo dục nước ngoài 

Cơ sở giáo dục nước ngoài quy ñịnh tại văn bản này bao gồm: 

1. Các cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt ñộng hợp pháp tại Việt Nam.  

2. Các cơ sở giáo dục hoạt ñộng hợp pháp ở nước ngoài. 

ðiều 3. Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

1. Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp  ñược công nhận 
trong các trường hợp sau ñây:  

a) Văn bằng ñược cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài ñang hoạt ñộng hợp pháp tại Việt 
Nam, thực hiện hoạt ñộng giáo dục theo quy ñịnh trong giấy phép và ñược tổ chức kiểm ñịnh 
chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài công nhận về chất lượng; 

b) Văn bằng ñược cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp 
ñịnh về tương ñương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc ðiều ước quốc tế 
có liên quan ñến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ñã ký kết hoặc là 
thành viên;  

c) Văn bằng ñược cấp bởi các cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, 
cơ sở giáo dục ñại học ở nước ngoài mà các chương trình giáo dục ñã ñược cơ quan kiểm 
ñịnh chất lượng giáo dục của nước ñó công nhận hoặc ñược cơ quan có thẩm quyền về giáo 
dục của nước ñó cho phép thành lập và ñược phép cấp bằng. 



 3 

2. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ 
ñược công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa ñể cấp văn bằng ñã ñược cơ quan kiểm 
ñịnh chất lượng giáo dục công nhận và ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo Việt Nam cho phép ñào 
tạo hoặc liên kết ñào tạo tại Việt Nam.  

3. Văn bằng thuộc trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 1 ðiều này ñược công nhận 
theo những quy ñịnh của Hiệp ñịnh về tương ñương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về 
văn bằng hoặc ðiều ước quốc tế có liên quan ñến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ñã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trường hợp này 
không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy ñịnh của văn bản này.  

ðiều 4. Thẩm quyền công nhận văn bằng 

1. Giám ñốc sở giáo dục và ñào tạo công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông.  

2. Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và ðào 
tạo, công nhận các văn bằng sau ñây: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt 
nghiệp cao ñẳng, bằng tốt nghiệp ñại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. 

Chương II 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ ðỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG 

ðiều 5. Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng 

1. ðối với bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông: 

a) Người có văn bằng, người ñại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người 
ñược ủy quyền, có nguyện vọng ñề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài 
cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy ñịnh tại ðiều 6 của văn bản này tới sở giáo dục và ñào 
tạo;   

b) Sau khi nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, sở giáo dục và ñào tạo cấp giấy biên nhận 
cho người nộp hồ sơ (Mẫu 2 kèm theo), nếu hồ sơ ñược gửi qua ñường bưu ñiện thì căn cứ 
vào dấu bưu ñiện ñể xác ñịnh ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người ñề nghị (Mẫu 
3 kèm theo). Trong trường hợp văn bằng không ñược công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
phải trả lời bằng văn bản cho ñương sự. 

2. ðối với bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao ñẳng, bằng tốt 
nghiệp ñại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ: 

a) Người có văn bằng, người ñại diện theo pháp luật hoặc người ñược ủy quyền của 
người có văn bằng, có nguyện vọng ñề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước 
ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy ñịnh tại ðiều 6 của văn bản này tới Cục Khảo thí và 
Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và ðào tạo);   

b) Sau khi nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo 
dục (Bộ Giáo dục và ðào tạo), cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Mẫu 2 kèm theo), 
nếu hồ sơ ñược gửi qua ñường bưu ñiện thì căn cứ vào dấu bưu ñiện ñể xác ñịnh ngày nhận 
hồ sơ. Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc, Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng 
giáo dục (Bộ Giáo dục và ðào tạo) phối hợp với các ñơn vị có liên quan xem xét công nhận 
văn bằng cho người ñề nghị (Mẫu 4 kèm theo). Trong trường hợp văn bằng không ñược công 
nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho ñương sự.  

ðiều 6. Hồ sơ ñề nghị công nhận văn bằng 

1. Hồ sơ ñề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, bao gồm: 
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a) ðơn ñề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (Mẫu 1 kèm theo); 

b) Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra 
tiếng Việt ñược cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

c) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản 
dịch ra tiếng Việt ñược cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

2. Hồ sơ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị 
hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.  

3. Ngoài các giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, người có văn bằng gửi kèm theo hồ 
sơ các tài liệu liên quan (nếu có) như: Xác nhận của cơ quan ñại diện ngoại giao của Việt 
Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi ñã học tập; Luận án và giấy 
xác nhận ñã nộp luận án vào Thư viện quốc gia Việt Nam (ñối với người có bằng tiến sĩ); 
bản sao hộ chiếu có ñóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; văn bản công nhận chương trình giáo 
dục hoặc cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng ñã ñược kiểm ñịnh chất lượng. 

ðiều 7. Văn bằng sau khi ñược công nhận  

1. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi ñược công nhận sẽ là căn cứ xác 
nhận về trình ñộ ñào tạo của người có văn bằng ñể tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục 
trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam. 

2. Văn bản công nhận văn bằng có giá trị pháp lý ñể người có văn bằng sử dụng văn bằng 
phù hợp với quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 8. Các ñơn vị thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo, Hội ñồng văn bằng, chứng chỉ 

1. Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và ðào tạo) thường xuyên cập nhật thông tin và 
thông báo trên trang thông tin ñiện tử của Bộ Giáo dục và ðào tạo các Hiệp ñịnh về tương 
ñương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc ðiều ước quốc tế có liên quan 
ñến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và ðào tạo):  

a) Tổ chức thực hiện công nhận văn bằng giáo dục của người Việt Nam do cơ sở giáo dục 
nước ngoài cấp theo quy ñịnh tại văn bản này;  

b) Thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo trên trang thông tin ñiện tử của Bộ 
Giáo dục và ðào tạo danh sách các cơ sở giáo dục nước ngoài ñã ñược cơ quan kiểm ñịnh 
giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng. 

3. Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ ðại học và Sau ñại học, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Hợp 
tác Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ñược 
giao có trách nhiệm phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục trong quá 
trình xem xét công nhận văn bằng giáo dục của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước 
ngoài cấp.    

4. Hội ñồng văn bằng, chứng chỉ Bộ Giáo dục và ðào tạo có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo trong việc xây dựng và thực hiện các quy ñịnh về công nhận 
văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. 



 5 

ðiều 9. Các sở giáo dục và ñào tạo  

Các sở giáo dục và ñào tạo có trách nhiệm tổ chức việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp theo quy ñịnh.  

ðịnh kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện công nhận văn bằng về Cục Khảo thí và Kiểm 
ñịnh chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và ðào tạo) trước ngày 25 tháng 12. 

Chương IV 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

ðiều 10. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại; việc tố cáo, giải quyết tố cáo ñối với các hành vi vi 
phạm pháp luật trong việc công nhận văn bằng ñược giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật 
về khiếu nại, tố cáo. 

ðiều 11. Xử lý vi phạm 

Cá nhân có hành vi vi phạm các quy ñịnh của văn bản này thì tùy theo tính chất và mức 
ñộ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật.         

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
        THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

 
 

                                 Bành Tiến Long  
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Mẫu 1. ðơn ñề nghị công nhận văn bằng  
(Kèm theo Quyết ñịnh số 77/2007/Qð-BGDðT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

__________________________ 
          

ðƠN ðỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP  

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền quy ñịnh tại ðiều 4) 
 

Họ và tên người làm ñơn (*): …………………………………………………….. 
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………nam, nữ …………..... 

Nơi sinh: ……………….……………………………………………………….... 
Nơi ở hiện nay: …………….…………………………………………………...... 
Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………..... 
ðịa chỉ liên lạc khi cần thiết: …….……………………………………………..... 
Số ñiện thoại:……………………Email………………………………………….. 
Trân trọng ñề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp 
gửi kèm theo 
Họ và tên người có văn bằng: ……………….……..…………………………...... 
Trình ñộ ñào tạo ……………….………………………………………………..... 
Nơi cấp ……………….……………………………….………………………..... 
Ngày cấp ……………….……………………………………………………….... 
Tên cơ sở giáo dục nước ngoài ……….……………….………………………..... 
Thuộc nước/Tổ chức quốc tế ……………………….…………………………..... 
Hình thức sử dụng kinh phí (nhà nước, hiệp ñịnh, tự túc) ………….………......... 
……………….………………………………………………………………….... 
Quyết ñịnh cử ñi học (nếu có): Số Qð …………., ngày ký Qð ….…………....... 
Cấp ra quyết ñịnh:………..……………………………………………………..... 
Hình thức ñào tạo (chính quy, học từ xa)......………….…………………............ 
Thời gian ñào tạo ……….……………………………………………………....... 
Chuyên ngành ñào tạo ….……………………………………………………....... 
Có ñăng ký công dân với cơ quan ñại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không? 
1 Có ñăng ký                                       1 Không ñăng ký 
Nếu không ñăng ký, nêu rõ lý do …………………………………………............ 

Tôi xin cam ñoan những nội dung trình bày trên là ñúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách 
nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 
                                                               ...., ngày          tháng      năm 200… 
       Người làm ñơn  
                                                                              (ký và ghi rõ họ tên) 
 
 __________________________________ 
Chú thích (*): Người làm ñơn có thể là người có văn bằng hoặc người ñại diện theo pháp luật của 

người có văn bằng hoặc là người ñược ủy quyền. Nếu là người ñược ủy quyền thì phải có giấy ủy 

quyền của người có văn bằng có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc 

cơ quan nơi công tác. 
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Mẫu 2. Giấy biên nhận hồ sơ 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 77/2007/Qð-BGDðT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo) 

 
 

ðơn vị:................................ 

(Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________ 

 
GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG  

DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP 
 

Họ và tên người nộp hồ sơ:................................................................................................. 

Cơ quan công tác:……………………………ðiện thoại :………………………............ 

Hồ sơ gồm có: 

STT Loại văn bản Số lượng Có 
1. ðơn ñề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp 

  

2. Bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm 
theo bản dịch tiếng ra Việt ñược cơ quan có thẩm quyền 
chứng thực 

  

3. Bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước 
ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt ñược cơ quan có 
thẩm quyền chứng thực  

  

4. Các tài liệu khác gồm có: 

       - .............................................................................. 

       - .............................................................................. 

       - .............................................................................. 

      - ............................................................................... 

  

Ngày nhận hồ sơ:………………………………………………………………………… 

Ngày trả hồ sơ:  

- Không quá 15 ngày làm việc (ñối với công nhận văn bằng giáo dục phổ thông) 

- Không quá 30 ngày làm việc (ñối với công nhận văn bằng TCCN, Cð, ðH, ThS và TS) 

        Người nộp hồ sơ     

       (ký, ghi rõ họ tên)                                        

                   Người nhận hồ sơ       
                   (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: Giấy biên nhận này ñược thu lại lưu hồ sơ sau khi trả kết quả 
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Mẫu 3. Giấy công  nhận văn bằng giáo dục phổ thông 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 77/2007/Qð-BGDðT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và ðào tạo) 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
    tỉnh/thành phố…………. 

_____________ 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________________ 
                  

 ……….., ngày          tháng       năm 200… 

 

  
 
 

CÔNG NHẬN 

 

Văn bằng số ………………ngày cấp …………………………..………………… 

do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài)................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng) ………………………………………… 

Ngày sinh: ……………………………………………............................................ 

Nơi sinh: ……………………………………………............................................... 

Là bằng tốt nghiệp (THCS, THPT) ………………......................………………… 

ðã ñăng ký tại ……………………………….. ngày…… tháng……. năm 200… 

 

                                        GIÁM ðỐC SỞ 

              (ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ tên)  
 
 
 
 
 
 
 
ðã vào sổ ñăng ký số…………… 
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Mẫu 4. Giấy công  nhận văn bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao ñẳng, ñại học, 
thạc sỹ, tiến sỹ 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 77/2007/Qð-BGDðT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo) 

 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ðỊNH 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

_____________ 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________________ 
                  

 Hà Nội, ngày……… tháng…… năm 200… 

  
 

CÔNG NHẬN 

 

Văn bằng số ……………ngày cấp …………………………………..…………… 

do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài) …………………………..…………….. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng) ………………………………………… 

Ngày sinh: ……………………………………………............................................ 

Nơi sinh: …………………………………………................................................... 

Là bằng tốt nghiệp (TCCN, cao ñẳng, ñại học, thạc sỹ, tiến sỹ) ………………….. 

ðã ñăng ký tại Bộ Giáo dục và ðào tạo ngày........ tháng......... năm 200… 

    

                                   CỤC TRƯỞNG  

         (Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ tên)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ðã vào sổ ñăng ký số……………… 
         
 


