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ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ວ່າດວ້ຍການກໍານດົພາລະບດົບາດ, ໜ້າທີີ່, ສດິອາໍນາດ 

ແລະໂຄງປະກອບການຈດັຕັັ້ງຂອງວິທະຍາໄກົດໝາຍພາກກາງ 
 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຍດຸຕທິາໍ 
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາສະບັບລົງວັນທີ 27/11/2014; 

ອີງຕາມ ລັດຖະດໍາລັດຂອງລັດ ເລກທີ 96/2017/ND-CP ລົງວັນທີ 16/8/2017 ຂອງລັດຖະບານກ ານົດ

ໜ້າທີີ່,ພາລະກິດ, ສິດອໍານາດແລະໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງຍຸດຕິທໍາ; 

ອີງຕາມລັດຖະດໍາລັດ ເລກທີ 15/2019/ND-CP ວັນທີ 01/02/2019, ຂອງລັດຖະບານກໍານົດລາຍ

ລະອຽດບາງມາດຕາແລະມາດຕະການບັງຄັບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ; 

ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາເລກທີ 46/2016/TT-BLDTBXH, ລົງວັນທີ 28/12/2016 ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ວິທະຍາໄລກົດຫມາຍພາກກາງ; 

ອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 866/QD-BLDTBXH ລົງ ວັນທີ 10/7/2020 ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ວິທະຍາໄລກົດຫມາຍພາກກາງ; 

ອີງຕາມສະເໜີຂອງທ່ານຫົວໜ້າກົມຈັດຕັັ້ງພະນັກງານ ແລະອໍານວຍການວິທະຍາໄລກົດຫມາຍພາກກາງ; 
ຕກົລງົ 

ມາດຕາ 1. ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທີີ່ 
ວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກກາງ (ຕ  ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ັ້ີ່ີ່ີ່ີ່ມາເອີັ້ນວ່າ "ໂຮງຮຽນ") ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ

ສາທາລະນະທີີ່ຂຶັ້ັ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ມີໜ້າທີີ່ໃນການສຶກສາອົບຮົມລະດັບຊັັ້ນສູງ, ລະດັບຊັັ້ນກາງ ແລະຊັັ້ຕົັ້ນໃນ

ຂົງເຂດກົດໝາຍ; ສົົ່ງເສີມທັກສະວິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ; ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກົດໝາຍ. 

ໂຮງຮຽນແມ່ນຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງກະຊວງຍຸດຕິທໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດກ່ຽວກັັ້ບການສຶກ
ສາວິຊາຊີບໂດຍກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະສັງຄົມ ແລະການຄຸ້ມຄອງຕາມຂອບເຂດຂອງຄະນະ
ກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງກວາງບິີ່ງ. 

ໂຮງຮຽນມີແມ່ນໂຮງຮຽນລັດ, ມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ, ກາຈໍ້າ, ບັນຊີສະເພາະຢູູ່ຄັງເງິນແຫ່ງລັດ ແລະທະນາຄານ

ຕາມກໍານົດຂອງກົດໝາຍ ແລະມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັັ້ງຢູູ່ໜ່ວຍເລກທີ 6, ຕາແສງ ບັກລີ, ນະຄອນ ດົົ່ງເຮີຍ, ແຂວງ 

ກວາງບິີ່ງ ແລະຊ ີ່ທຸລະກໍາສາກົນແມ່ນ Middle-Region College of Law (ຫຍ ໍ້ເປັນ MRCL). 

ມາດຕາ 2. ໜ້າທີີ່ ແລະ ສິດອໍານາດ 

1. ສ້າງແລະນໍາສະເໜີຕ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາເພ ີ່ອປະກາດໃຊ້ແຜນການເຮັດວຽກໃນໄລຍະຍາວ, ໄລຍະ

ກາງແລະປະຈໍາປີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ; ສ້າງຍຸດທະສາດແລະແຜນການໃນການພັດທະນາການສ ກສາອົບຮົມ, ການ



ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການຮ່ວມມ ສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແລະສົົ່ງໃຫ້ສະພາໂຮງຮຽນຕາມລະບຽບການ; ເຂົັ້າ

ຮ່ວມໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການແລະແຜນພັດທະນາຕຸລາການ 

2. ຈັດຕັັ້ງການສ ກສາອົບຮົມຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກົດໝາຍໃນ ລະດັບຊັັ້ນສູງ, ລະດັບຊັັ້ນກາງ ແລະ

ຊັັ້ຕົັ້ນ; ສົົ່ງເສີມທັກສະວິຊາຊີບ, ວິຊາຊີບສະເພາະຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະບຸກຄົນຕາມກໍານົດ. 

3. ສ້າງແຜນການສະໝັກເຂົັ້າຮຽນ,ຈັດຕັັ້ງການສອບເສັງເຂົັ້າແລະສຶກສາຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງແຮງ
ງານ - ສະຫວັດດີການແລະສັງຄົມ. 

4.  ປະກາດເປັນທາງການກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງແລະຫ ັກສູດການສຶກສາ; ເງ ີ່ອນໄຂເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ຂອງການຮຽນ - ການສອນ; ຄ່າຮຽນ ແລະການຍົກເວັັ້ນ, ຫ ຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນ; ຜົນການກວດກາຄຸນນະພາບການສຶກສາ; 

ລະບົບໃບປະກາດສະນີຍະບັດແລະລະບົບການຢັັ້ງຢືນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາວິຊາຊີບ; ຕໍາແໜ່ງວຽກງານຫ ັງຈົບການ

ສຶກສາແລະມາດຕະການກວດກາ,ກວດສອບຄຸນນະພາບການສຶກສາ. 

5. ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ - ການສອນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະຫ ັກສູດການສຶກສາ; ຈັດກິດຈະກໍາການສຶກສາ; ການ

ກວດກາ, ສອບເສັງ,  ພິຈາລະນາການຮັບຮອງຈົບການສຶກສາ ແລະການພິມຮ່າງໃບປະກາສະນີຍະບັດ, ຄຸ້ມຄອງ,  ແຈກ

ຈ່າຍ,ຖອນຄ ນ ແລະຍົກເລີກໃບປະກາດສະນີຍະບັດວິທະຍາໄລ, ໃບປະກາສະນີຍະບັດຊັັ້ນກາງ, ໃບຢັັ້ງຢືນຂັັ້ັ້ນຕົັ້ີ່ນ, 
ໃບຢັັ້ງຢືນການສຶກສາຕາມກໍານົດຂອງກະຊວງແຮງງານ - ສະຫວັດດີການແລະສັງຄົມ. 

6. ຈັດຕັັ້ງການລວບລວມຫ  ຄັດເລ ອກ, ການອະນຸມັດແລະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຫ ັກສູດການສຶກສາແລະ
ປືັ້ມຕໍາລາຮຽນສໍາລັບແຕ່ຂະແໜງການ ແລະອາຊີບທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຕາມກະຊວງແຮງງານ - 
ສະຫວັດດີການແລະສັງຄົມ. 

7. ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຕາມລະບຽບ. 

8. ຕົກລົງສ້າງຕັັ້ງອົງການຈັດຕັັ້ງໂດຍກົງພາຍໃຕ້ໂຮງຮຽນຕາມໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ຖ ກອະນຸມັດໃນລະບຽບ

ການຈັດຕັັ້ງແລະການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງຮຽນແລະອີງຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ; ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງ, ປົດຕ າແໜ່ງ, ຫລ 

ປົດຕໍາແໜ່ງຈາກຫົວໜ້າພະແນກ, ພະແນກ ແລະທຽບເທົົ່າ ຫ  ໜ້ອຍຕາມຂ ໍ້ກໍານົດ. 

9.ຈັດຕັັ້ງລວບລວມບັນດາຫ ັກສູດ, ເອກະສານການສຶກສາ, ສົົ່ງເສີມ ແລະຈັດຕັັ້ງປະຕຶບັດການສຶກສາ,ສົົ່ງເສີມ

ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາຊີບ, ວິຊາຊີບສະເພາໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ແລະບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ສອດຄ່ອງກັບບົດບາດ, 
ໜ້າທີີ່ ແລະຄວາມສາມາດຂອງໂຮງຮຽນ. 

10. ນໍາໃຊ້ລາຍຮັບຈາກການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຜະລິດ ແລະການບ ລິການເພ ີ່ອລົງທຶນ 

ແລະກ  ສ້າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ , ໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ໃນກິດຈະກໍາການສຶກສາ ແລະເສີມ
ຊັບພະຍາກອນການເງິນຂອງໂຮງຮຽນຕາມກົດໝາຍ. 

11. ຄົັ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດເພ ີ່ອຮັບໃຊ້ ແລະຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ; ນໍາໃຊ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າເຂົັ້າໃນ

ກິດຈະກໍາຕົວຈິງເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການຝຶກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕ , ເປີດເຜີຍໃນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາ, ຄົັ້ນຄ້ວາ, ນໍາໃຊ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ, ມີກົນໄກໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົັ້າຮ່ວມປະເມີນກິດ

ຈະ ກໍາການສຶກສາ, ອາຈານສອນເຂົັ້າຮ່ວມການປະເມີນ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ລັດຖະກອນແລະຄົນງານຂອງໂຮງຮຽນ. 

12. ກ  ສ້າງ ແລະພັດທະນາລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະອຸປະກອນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ທັນສະໄໝ
ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄໍາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາແລະການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. 



13. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະໃຫ້ຄໍາ

ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຕ  ສໍານັກງານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງແລະບຸກຄົນຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍທີີ່ນໍາໃຊ້ທີີ່ເໝາະສົມກັບ

ບົດບາດ, ໜ້າທີີ່, ຄວາມສາມາດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. 

14. ຮ່ວມທຸລະກິດ, ສະມາຄົມກັບອົງການຄົັ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ ແລະຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດພາຍ

ໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍເພ ີ່ອຍົກຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ປະກອບກັບການສຶກສາໃນການຈ້າງ
ງານ ແລະຕະຫ າດແຮງງານ. 

15. ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຫລ ໃຫ້ເຊົົ່າທີີ່ດິນໂດຍລັດ, ມອບໝາຍຫລ ໃຫ້ເຊົົ່າສະຖານທີີ່ວັດຖຼຸດິບ; ຊົມໃຊ້

ນະໂຍບາຍພິເສດກ່ຽວກັບພາສີແລະສິນເຊ ີ່ອ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ, ສິງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ຊັບສິນ ແລະ
ອຸປະກອນຂອງໂຮງຮຽນຕາມກົດໝາຍ. 

16. ປະຕິບັດຕາມລະບອບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການລາຍງານແລະຍອມກວດກາແລະກວດກາຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງ

ກົດໝາຍ; ການກວດກາຕົນເອງ, ການກວດກາພາຍໃນ, ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກແລະກ່າວປະນາມ; ການປະຕິບັດທີີ່
ວ່ອງໄວຕ  ກັບສິີ່ງເສດເຫ  ອແລະການປ້ອງກັນການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງແລະການລົບລ້າງການໃນການເຮັດກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຮງຮຽນຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ ແລະການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ; ດໍາ ເນີນການກວດກາ ແລະ
ອົບຮົມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

17. ປະຕິບັດວຽກງານການແຂ່ງຂັນ ແລະການຍ້ອງຍ  ແລະຄຸ້ມຄອງທີມງາມພະນັກງານ, ຄົນອອກແຮງງານ 

ຕາມກໍານົດຂອງກົດໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ; ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການປະຊາທິປະໄຕ, 
ສ້າງວິຖີຊີວິດວັດທະນະທໍາ ແລະສະພາບແວດລ້ອມດ້ານຄູໃນວິທະຍາໄລ. 

18. ປະຕິບັດສິດເສລີພາບຕາມຂ ໍ້ກໍານົດທີີ່ມາດຕາ25ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ ກສາວິຊາຊີບ ແລະມາດຕາ

8 ຂອງຄ າແນະນ າເລກທີ 46/2016/TT-BLĐTBXH ລົງວັນທີ 28/12/2016 ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ
ແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະສັງຄົມກໍານົດກ່ຽວກັບກົດລະບຽບວິທະຍາໄລ. 

19. ປະຕິບັດບັນດາພາລະກິດອ ີ່ນໆ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍແລະການແບ່ງຂັັ້ນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ. 

ມາດຕາ 3. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ 

1. ໂຮງຮຽນມີໂຄງການດັົ່ງນີັ້:  

ກ. ສະພາໂຮງຮຽນ 

ສະພາໂຮງຮຽນແມ່ນມີການຈັດຕັັ້ງແລະດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອະຊີວະສຶກສາ , 
ຕາມກົດລະບຽບຂອງວິທະຍາໄລແລະບັນດາເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ່ອງ 

ຂ. ອໍານວຍການ, ຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. 

ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແມ່ນບຸກຄົນຕ່າງໝ້າໃຫ້ໂຮງຮຽນຕ  ໝ້າກົດໝາຍ, ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງແລະບ ລິຫານ

ການເຂ ີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນໂດຍກົງຕ   ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ -

ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະສັງຄົມ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງບິີ່ງ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ປະຕິບັດໝ້າທີີ່, ສິດອ ານາດຂອງໂຮງຮຽນທີີ່ໄດ້ມອບໃຫ້. 

ຮອງອໍານວຍການແມ່ນບຸກຄົນຊ່ວຍວຽກອໍານວຍການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບ ລິຫານເຂ ີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ໂຮງຮຽນ; ຊຶີ່ງແມ່ນອໍານວຍການເປັນຜູ້ມອບໝາຍວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງໃນບາງຂົງເຂດ , ໝ້າທີີ່ວຽກງານ; 



ຮັບຜິດຊອບໝ້າທີີ່ຕ  ໝ້າອໍານວຍການ ແລະຕ  ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂົງເຂດໃນການປະຕິບັດໝ້າທີີ່ທີີ່ໄດ້ມອບໝາຍ , 
ຈໍານວນຮອງອໍານວນການຂອງໂຮງຮຽນຕາມກໍານົດໃນກົດໝາຍ 

ຄ. ຫ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ 
- ຫ້ອງການ ຈັດຕັັ້ງ - ບ ລິຫານ - ຫ ສະໝຸດ; 

- ຫ້ອງການ ການສຶສາ ແລະ ກິດຈະການນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ; 

- ຫ້ອງການ ການເງິນ - ບັນຊ;ີ 

- ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ;. 
ງ. ຄະນະຂອງໂຮງຮຽນ  
- ຄະນະການສຶກສາຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ; 

- ຄະນະການສຶກສາຮາກຖານ; 

- ຄະນະການສຶກສາວິຊາຊີບ. 

ສ. ໝ່ວຍງານວິຊາຊີບຂອງໂຮງຮຽນ: ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສະທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະຝືກອົບຮົມ, ບໍາລຸງໄລຍະສັົ່ນ.

ການສ້າງຕັັ້ງ, ເຂົັ້າຮ່ວມ, ແຍກອອກ, ຍຸບເລີກບັນດ ອົງການ, ໝ່ວຍງານການບ ລິການພາຍໃຕ້ໂຮງຮຽນທີີ່ໄດ້ ປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍ. 

2. ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງຮາກຖານຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ແລະບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ 

- ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງຮາກຖານຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ; 

- ກໍາມະບານ; 

- ຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດໂຮ່ຈີມິນ; 

- ບັນດາອົງການຈັງຕັັ້ງສັງຄົມອ ີ່ນ. 

ອົງການຈັດຕັັ້ງຮາກຖານຂອງພັກ, ບັນດາມະຫາຊົນແລະອົງການຈັງຕັັ້ງສັງຄົມ ຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ,

ຈັດຕັັ້ງແລະເຄ ີ່ອງໄຫວປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກົດຂອງພັກ,ກົດຂອງບັນດາມະຫາຊົນ, ອົງການຈັງຕັັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພາຍໃຕ້ຂ ໍ້
ກໍານົດຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົການ. 

ມາດຕາ 4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມສໍາພັນໃນການເຮັດວຽກ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມສໍາພັນໃນການເຮັດວຽກລະຫ່ວາງວິທະຍາໄລແລະຫົວໜ້າກະຊວງ, ບັນດາໜ່

ວຍງານທີີ່ຂ ັ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ພະແນກປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ ຂອງພົນລະເມ ອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງພາຍໃຕ້ສູນກາງ, 

ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງແລະບຸກຄົນອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເຮັດວຽກຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ , 
ລະບຽບກົດໝາຍແລະບັນດາຂ ໍ້ກໍານົດໂດຍສະເພາະຕ  ໄປນີັ້: 

1. ໂຮງຮຽນແມ່ນຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ ນໍາໂດຍກົງຂອງລັດຖະມົນຕີແລະຮອງລັດຖະມົນຕີຕາມການມອບ ໝາຍ

ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພາລະກິດ, ການລາຍງານ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ອນລັດຖະມົນຕີ ແລະກ່ອນກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີີ່ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການແກ້ໄຂກັບວຽກທີີ່ຖຶກມອບ
ໝາຍ. 

2. ໂຮງຮຽນແມ່ນຈຸດສຸມເພ ີ່ອຊ່ວຍຜູ້ນໍາກະຊວງໃນການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດການພົວພັນກັບບັນດາກະຊວງ, 

ສາຂາ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະບັນດາອົງການ, ການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຂອງຂີດຈໍາກັດໜ້າທີີ່  ແລະພາລະກິດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ. 



3. ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໜ້າທີີ່ ແລະ ສິດອໍານາດທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 2 ຂອງຂ ໍ້

ຕົກລົງສະບັບນີັ້, ຖ້າມີບັນຫາເກີດຂ ັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍງານທີີ່ຂ ັ້ນກັບກະຊວງ, ໂຮງຮຽນຈະຮັບຜິດຊອບ ໜ້າທີີ່ຕົັ້ນຕ , 
ແລະ ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອ ີ່ນທີີ່ຈະຈັດການ. 

ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານທີີ່ຢູູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດ ແລະ ສິດ
ອໍານາດຂອງໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການແກ້ໄຂ. 

ໃນກ ລະນີມີບັນຫາເກີດຂ ັ້ນນອກເໜ ອຈາກສິດອໍານາດຫລ  ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນແລະ 
ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກະຊວງ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງລາຍງານ, ຂ ຄວາມຄິດເຫັນ
ຊີັ້ນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ຫ   ຮອງລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ. 

4. ສາຍພົວພັນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງວິທະຍາໄລ ແລະ ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶີ່ງພາຍໃຕ້ກະຊວງ
ຍຸຕິທໍາ 

ກ. ນ າພາ, ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັັ້ງພະລະງານໃນສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ, ແຜນ

ງານແລະແຜນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ, ເງິນເດ ອນ, ການວາງແຜນ, ການບັນຈຸ, ການສຶກສາ, ການສົົ່ງເສີມ

ແລະການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ທີມງານພະນັກງານແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງໂຮງຮຽນ;  ກ່ຽວກັບຈໍານວນການເຂົັ້າ

ຮຽນ, ການສຶກສາແລະສົົ່ງເສີມເຈົັ້າຫນ້າທີີ່ ກົດໝາຍ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ. 

ຂ. ນໍາພາ, ປະສານສົມທົບກັບພະແນກແຜນການແລະການເງິນໃນການສ້າງແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ແຜນການເຮັດວຽກ, ແລະການຄາດຄະເນແຫ່ງລັດແລະບັນດາກິດຈະກໍາການເງິນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກໍານົດຂອງກົດໝ
າຍ. 

ຄ. ນໍາພາ, ປະສານສົມທົບກັບກົມຮ່ວມມ ສາກົນໃນການກ  ສ້າງໂຄງການ, ແຜນງານແລະແຜນການຕ່າງໆກ່ຽວ
ກັບກິດຈະກໍາການຮ່ວມມ ສາກົນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆພາຍໃນໜ້າທີີ່ ແລະ ພາລະກິດຂອງໂຮງຮຽນຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝ
າຍ ແລະ ການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. . 

ງ. ນໍາພາ, ປະສານສົມທົບກັບກົມສະຖາບັນວິທະຍາສາດໃນກ  ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, 
ແຜນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ. 

ຈ. ປະສານສົມທົບກັບໜ່ວຍງານສ້າງກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນການສ້າງເອກະສານພາຍໃນໜ້າທີີ່  
ແລະ ພາລະກິດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປະສານງານໃນການປະເມີນແລະໃຫ້ຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງເອກະສານ quy phamj ນິຕິ
ກໍາ ຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງ. 

ສ. ປະສານສົມທົບກັບສະຖາບັນການສຶກສາໃນຄວາມຍຸດຕິທໍາກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ການສົົ່ງເສີມ ແລະ 

ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;  ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແລະຄົນອອກແຮງງານຂອງໂຮງຮຽນເຂົັ້າ

ຮ່ວມການສິດສອນ, ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະແລກປູ່ຽນປະສົບການພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງວິທະຍາໄລ. 
ຊ. ປະສານສົມທົບກັບໜ່ວຍງານອ ີ່ນໆພາຍໃຕ້ກະຊວງໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 

ແລະ ກົດລະບຽບເຮັດວຽກຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ. 
5. ສາຍພົວພັນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງວິທະຍາໄລ ແລະ ໜ່ວຍງານທີີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງແຮງງານ , ສະຫວັນດິ

ການແລະສັງຄົມ, ກະຊວງແລະສາຂາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງກວາງບິີ່ງແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິີ່ນ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 5. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. 



ມາດຕາ 6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັັ້ພະນັກງານ, ອໍານວຍການວິທະຍາໄລກົດໝາຍພາກກາງ ແລະຫົວໜ້າ 
ໜ່ວຍງານພາຍໃຕ້ກະຊວງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້./. 
ທີີ່ຮັບ: 
- ຄ ມາດຕາ 6; 

- ກະຊວງພາຍໃນ; 

- ກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄ ະແລະສັງຄົມ; 

- ຄະນະກ າມະການປະຊາຊົນແຂວງກວາງບິີ່ງ; 

- ຄະນະພັກ - ກະຊວງຍຸຕິທ າ; 

- ຮອງລັດຖະມົນຕີ; 

- ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງການເມຶອງ ແລະສັງຄົມຂອງກະຊວງຍຸຕິທ າ; 

- ພະແນກຍຸຕິທ າ, ກົມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານແຂວງ, ນະຄອນ

ຂ ັ້ນກັບສູນກາງ; 

- ເວັບໄຊກະຊວງຍຸຕິທ າ; 

- ຮັກສາໄວ້: VT, TCCB, CDLMT. 

ລດັຖະມນົຕ ີ
 

 

 
ເລ ແຖງ່ ລອງ 

 


