
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 553/QĐ-ĐHKG Kiên Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế 

do Trường Đại học Kiên Giang chủ trì hoặc tham gia 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang; 

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/HĐT-ĐHKG ngày 18/10/2019 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Kiên Giang; 

Căn cứ Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; 

Căn cứ  Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ Quy định 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-ĐHKG ngày 22/3/2016 của Hiệu Trưởng Trường 

Đại học Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường 

Đại học Kiên Giang; 

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-ĐHKG ngày 17/10/2019 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kiên Giang về việc xây dựng Quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường 

Đại học Kiên Giang; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hợp tác Quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình Thủ tục ký kết thỏa 

thuận quốc tế do Trường Đại học Kiên Giang chủ trì hoặc tham gia. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng phòng Phòng Hợp tác Quốc tế, Trưởng phòng Phòng Hành chính 

Tổng hợp, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3 (để th/h);                  

- Ban Giám hiệu (để biết);                 (Đã ký) 
- Lưu: VT, HTQT.            

    TS. Nguyễn Tuấn Khanh 



 
 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

Thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế 

do Trường Đại học Kiên Giang chủ trì hoặc tham gia 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 553/QĐ-ĐHKG ngày 04 tháng 5 năm 2020      

của Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang) 

 
Mục 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Mục đích 

 Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và phân công trách nhiệm trong việc 

ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế của Trường Đại học Kiên Giang. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

- Phạm vi điều chỉnh: các thỏa thuận quốc tế do Trường Đại học Kiên Giang hoặc 

các đơn vị thuộc, trực thuộc ký kết và thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình với một hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài. 

- Đối tượng áp dụng: là các tổ chức, cá nhân của Trường Đại học Kiên Giang có 

liên quan đến việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế với một hoặc nhiều bên ký 

kết nước ngoài. 

3. Căn cứ pháp lý  

a) Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; 

b) Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ Quy 

định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

c) Quyết định số 73/QĐ-ĐHKG ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế của 

Trường Đại học Kiên Giang; 

d) Hướng dẫn số 04/HD-ĐHKG ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiên Giang về việc xây dựng Quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục 

tại Trường Đại học Kiên Giang. 

 4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt trong nội dung quy trình 

 4.1. Giải thích thuật ngữ 

- Cá nhân liên quan: là công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại 

Trường Đại học Kiên Giang. 

- Đơn vị liên quan: là các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Kiên Giang, 

có lĩnh vực chuyên môn công tác liên quan đến nội dung trong thỏa thuận quốc tế. 

https://dir.ctu.edu.vn/quy-trinh-bieu-mau/48-quy-trinh-thuc-hien-thu-tuc-xin-thi-thuc-gia-han-thi-thuc-xin-phep-di-dia-phuong
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- Thỏa thuận quốc tế: là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế được ký kết với 

một hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài. 

- Bên ký kết nước ngoài: là cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài. 

- Đơn vị đầu mối: Là các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường trực tiếp kết nối, liên 

hệ với phía nước ngoài trong việc trao đổi ký kết các văn bản hợp tác quốc tế. 

4.2. Từ viết tắt 

- Ban Giám hiệu: BGH 

- Phòng Hợp tác Quốc tế: Phòng HTQT 

- Thỏa thuận quốc tế: TTQT 

- Đơn vị đầu mối: ĐVĐM 

Mục 2 

NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Lưu đồ 

 a) Trường hợp thỏa thuận quốc tế ký cấp Trường và Ban Giám hiệu chủ trì 

lễ ký kết 

Bước Các bước thực hiện Trách nhiệm 

1 

 

 

 

 

- Phòng HTQT; 

- Các đơn vị liên 

quan. 

2 

 

 Phòng HTQT 

3 

 

Phòng HTQT 

4 

 

 

 
Phòng HTQT 

5 

 

 

 

 

 

 

 

BGH 

Bàn thảo với đối tác nước ngoài 

các nội dung TTQT 

Gửi BGH Tờ trình đề xuất ký kết và TTQT  

BGH duyệt tờ trình 

và nội dung TTQT 

Gửi Thư ngỏ cho đối tác nước ngoài  

Dự thảo văn kiện hợp tác  
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- BGH; 

- Phòng HTQT. 

7 

 

Phòng HTQT 

8 

 

Phòng HTQT 

9 

 

BGH 

10 

 

Phòng HTQT 

11 

 
- BGH; 

- Phòng HTQT. 

12 

 

 

 

 

Phòng HTQT 

b) Trường hợp thỏa thuận quốc tế ký cấp đơn vị và ĐVĐM chủ trì lễ ký kết, 

Phòng Hợp tác Quốc tế hỗ trợ  

Bước Các bước thực hiện Trách nhiệm 

1 

 

 

 

 

 

- ĐVĐM; 

- Phòng HTQT. 

2 

 

 

 

 

ĐVĐM 

3 

 

 

 

 

ĐVĐM 

Lưu văn bản hợp tác 

Tổ chức ký kết TTQT 

Trao đổi về việc ký bổ sung các thỏa thuận 

riêng biệt 

Trình BGH văn bản TTQT  

Ký văn bản TTQT 

Gửi văn bản TTQT cho đối tác 

Họp đánh giá định kỳ và đề ra kế hoạch 

chung theo từng năm 

Bàn thảo với đối tác nước ngoài 

các nội dung TTQT 

Gửi Thư ngỏ cho đối tác nước ngoài  

Dự thảo văn kiện hợp tác  



4 

 

 

 

4 

 

 ĐVĐM 

5 

 

 

 

 

 

 

BGH 

6 

 

ĐVĐM 

7 

 

 

 

 

 

ĐVĐM 

8 

 

 

 

 

ĐVĐM 

9 

 

BGH 

10 

 

ĐVĐM 

11 

 

 

 

 

ĐVĐM 

12 

 

 

 

 

 

ĐVĐM 

13 

 

 

 

 

- ĐVĐM; 

- Phòng HTQT. 

 

 

Gửi BGH Tờ trình đề xuất ký kết và TTQT  

Lưu văn bản hợp tác 

Tổ chức ký kết TTQT 

BGH duyệt tờ trình 

và nội dung TTQT 

Trao đổi về việc ký bổ sung các thỏa thuận 

riêng biệt 

Trình BGH duyệt văn bản TTQT  

Ký duyệt văn bản 

TTQT 

Gửi văn bản TTQT cho đối tác 

Họp đánh giá định kỳ và đề ra kế hoạch 

chung theo từng năm 

Ký kết TTQT 
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2. Mô tả chi tiết quy trình 

a) Trường hợp thỏa thuận quốc tế ký cấp Trường và Ban Giám hiệu chủ trì 

lễ ký kết 

Bước Nội dung công việc Trách nhiệm 

1 

Bàn thảo với đối tác nước ngoài và các đơn vị thuộc, trực 

thuộc có liên quan về nội dung TTQT: Bàn thảo trực tiếp 

hoặc gián tiếp. 

- Phòng HTQT; 

- Các đơn vị liên 

quan. 

2 Gửi Thư ngỏ cho đối tác nước ngoài. Phòng HTQT 

3 Dự thảo văn kiện hợp tác sau khi đối tác phản hồi Thư ngỏ Phòng HTQT 

4 

- Trình xin ý kiến Ban Giám hiệu đề xuất ký kết hợp tác 

(tối thiểu 1 tháng trước ngày dự định ký kết). 

- Gửi BGH Tờ trình đề xuất ký kết và TTQT đã thống nhất 

nội dung với đối tác nước ngoài và các đơn vị  thuộc, trực 

thuộc có liên quan. 

Phòng HTQT 

5 BGH duyệt tờ trình và nội dung TTQT. BGH 

6 

BGH ký TTQT qua chuyển phát nhanh; hoặc lễ ký kết trực 

tiếp TTQT tại Trường Đại học Kiên Giang hoặc cơ sở của 

đối tác (có kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng cuộc ký kết). 

- BGH; 

- Phòng HTQT. 

7 
Trao đổi về việc ký bổ sung các thỏa thuận theo các nội 

dung riêng biệt hoặc theo giai đoạn hợp tác (qua email). 
Phòng HTQT 

8 

Trình ký BGH văn bản TTQT đã thống nhất nội dung với 

đối tác nước ngoài và các đơn vị  thuộc, trực thuộc có liên 

quan. 

Phòng HTQT 

9 Ký văn bản TTQT. BGH 

10 Gửi văn bản TTQT đã ký kết cho đối tác. Phòng HTQT 

11 
Họp đánh giá định kỳ và đề ra kế hoạch chung theo từng 

năm về các nội dung trong TTQT. 

- BGH; 

- Phòng HTQT. 

12 

Lưu văn bản hợp tác: 

- Lưu TTQT gốc tại Phòng HTQT. 

- Cung cấp bản sao TTQT cho các đơn vị thuộc, trực thuộc 

có liên quan để thực hiện hợp tác. 

Phòng HTQT 
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b) Trường hợp thỏa thuận quốc tế ký cấp đơn vị và ĐVĐM chủ trì lễ ký kết, 

Phòng Hợp tác Quốc tế hỗ trợ  

Bước Nội dung công việc Trách nhiệm 

1 

- ĐVĐM bàn thảo với đối tác nước ngoài nội dung TTQT: 

Bàn thảo trực tiếp hoặc gián tiếp. 

- Trao đổi thông tin, đề nghị hỗ trợ từ Phòng HTQT (nếu 

cần). 

- ĐVĐM; 

- Phòng HTQT. 

2 Gửi Thư ngỏ cho đối tác nước ngoài. ĐVĐM 

3 Dự thảo văn kiện hợp tác sau khi đối tác phản hồi Thư ngỏ ĐVĐM 

4 

- Trình xin ý kiến Ban Giám hiệu đề xuất hợp tác (tối thiểu 

1 tháng trước ngày dự định ký kết). 

- Gửi Ban Giám hiệu Tờ trình đề xuất ký kết và TTQT đã 

thống nhất nội dung với đối tác quốc tế và các đơn vị liên 

quan. 

ĐVĐM 

5 BGH duyệt tờ trình và nội dung TTQT. BGH 

6 

Trưởng đơn vị ký qua chuyển phát nhanh; hoặc lễ ký kết 

trực tiếp tại đơn vị hoặc tại cơ sở của đối tác (có kế hoạch 

cụ thể, chi tiết cho từng cuộc ký kết). 

ĐVĐM 

7 
Trao đổi về việc ký bổ sung các thỏa thuận theo các nội 

dung riêng biệt hoặc theo giai đoạn hợp tác (qua email). 
ĐVĐM 

8 
Trình BGH duyệt văn bản TTQT đã thống nhất nội dung 

với đối tác nước ngoài. 
ĐVĐM 

9 Ký duyệt văn bản TTQT. BGH 

10 Trưởng đơn vị ký qua chuyển phát nhanh. ĐVĐM 

11 Gửi văn bản TTQT đã ký kết cho đối tác. ĐVĐM 

12 
Họp đánh giá định kỳ và đề ra kế hoạch chung theo từng 

năm về các nội dung trong TTQT. 
ĐVĐM 

13 

Lưu TTQT: 

- Lưu văn bản TTQT gốc tại ĐVĐM. 

- Cung cấp bản sao TTQT cho Phòng Hợp tác Quốc tế để 

lưu. 

- ĐVĐM; 

- Phòng HTQT. 
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3. Thời gian lưu hồ sơ 

STT Tên hồ sơ Nơi lưu Thời gian lưu 

1 Kế hoạch, chương trình làm việc  Phòng HTQT 05 năm 

2 Văn bản thỏa thuận (MOU) Phòng HTQT 10 năm 

 HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

 TS. Nguyễn Tuấn Khanh 

 


