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Nội dung
1. Những văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến tư vấn du học.
2. Thực trạng số lượng các tổ chức TVDH 

và phân cấp quản lý TVDH.
3. Một số điểm cần lưu ý đối với các tổ 

chức kinh doanh dịch vụ TVDH.
4. Lời khuyên dành cho học sinh, sinh viên 

và các bậc phụ huynh.
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Các văn bản pháp quy liên quan

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục;

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 
15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
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Các văn bản pháp quy liên quan

Thông tư số 10/2014/TT-BGD ĐT ngày 
11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 
hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam 
học tập ở nước ngoài.
Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 
25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
10/2014.
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Tổ chức kinh doanh TVDH (NĐ46)

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt 
động theo quy định của Luật doanh 
nghiệp.
Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh 
doanh dịch vụ tư vấn du học.
Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động 
hợp pháp tại Việt Nam.
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Hoạt động TVDH (NĐ46)

Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách 
giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh 
thổ.
Tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, 
ngành nghề và trình độ phù hợp với khả 
năng và nguyện vọng của người học.
Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội 
chợ, triển lãm về du học.
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Hoạt động TVDH (NĐ46)

Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học.
Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho 
công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước 
ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người 
giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước 
ngoài theo quy định của pháp luật.
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Số lượng các tổ chức TVDH
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Sự gia tăng các tổ chức TVDH
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Phân cấp quản lý TVDH

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Tổ chức kinh doanh
dịch vụ Tư vấn

du học

• Thực hiện tư vấn du học
• Chịu sự quản lý, giám sát của 

các cơ quan có thẩm quyền

• Cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh dịch vụ TVDH

• Giám sát, thanh kiểm tra hoạt 
động của các tổ chức kinh 
doanh dịch vụ TVDH 

• Ban hành văn bản quy phạm
• Giám sát, thanh kiểm tra công 

tác quản lý tư vấn du học của 
Sở GDĐT
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Một số điểm cần lưu ý đối với 
tổ chức TVDH

Để kinh doanh dịch vụ TVDH, tổ chức TVDH cần có 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh TVDH do Sở Giáo 
dục và Đào tạo cấp. Tuy nhiên một số cá nhân, tổ chức 
không thực hiện đăng ký dịch vụ TVDH nhưng vẫn hoạt 
động TVDH.
Một số tổ chức TVDH quảng cáo sai sự thật và tổ chức 
hoạt động xuất khẩu lao động trá hình.
Một số tổ chức TVDH không thực hiện ký hợp đồng tư 
vấn đối với học sinh, sinh viên hoặc người bảo hộ để dễ 
dàng chối bỏ trách nhiệm
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Lời khuyên dành cho học sinh, sinh 
viên và các bậc phụ huynh

Xác định rõ mục tiêu là đi du học hay đi 
xuất khẩu lao động; tránh vay tiền để đi 
du học bằng mọi giá.
Tìm kiếm tổ chức TVDH hợp pháp tại 
website của Cục Hợp tác quốc tế

http://icd.moet.gov.vn/340/tu-van-du-
hoc.html/BPF/vi-VN/
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Lời khuyên dành cho học sinh, sinh 
viên và các bậc phụ huynh

Tìm kiếm thông tin về du học Nhật Bản 
tại website của ĐSQ Nhật Bản

https://www.vn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/Vn_DuhocNhat_Q-
A.html
Cảnh giác với các quảng bá không đúng 
sự thật về du học Nhật Bản
Ký hợp đồng với tổ chức TVDH
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Lời khuyên dành cho học sinh, sinh
viên và các bậc phụ huynh

Khi gặp vấn đề cần tư vấn hoặc gặp các tổ 
chức TVDH có dấu hiệu lừa đảo xin liên 
hệ:
+  Phòng Giáo dục chuyên nghiệp thuộc 
Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại; 
+ Cục HTQT, Bộ GDĐT qua email: 
quanlyduhoc@vied.vn
+ Đại sứ Quán Nhật Bản và các tổ chức 
khác
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Xin trân trọng cảm ơn!
ttphuong@moet.gov.vn
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