
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BGDĐT ngày      tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) 

 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích 

yếu nội dung văn bản 

Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

I Văn bản hết hiệu lực một phần   

  Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành   

1. Nghị 

định 

04/2021/NĐ-

CP ngày 22 

tháng 01 năm 

2021 

Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh 

vực giáo dục 

 - Khoản 3 Điều 2 

- Cụm từ “trung 

cấp,” tại khoản 2 

Điều 9. 

- Cụm từ “đối với 

chương trình giáo 

dục của nước 

ngoài” tại khoản 7 

Điều 11. 

 - Cụm từ “chuyên 

ngành” tại Điều 12 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

127/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của  

Nghị  định số  04/2021/NĐ-

CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 

của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục 

01/01/2022 

  Văn bản QPPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành   

1. Quyết 

định 

 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 

25 tháng 12 năm 

2002 

Quy định chuyển trường và 

tiếp nhận học sinh học tại 

các trường trung học cơ sở 

và trường trung học phổ 

thông 

Điểm c, điểm d, 

điểm g, điểm h và 

điểm i khoản 1 Điều 

5; điểm đ khoản 2 

Điều 10 

Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy 

định chuyển trường và tiếp nhận 

học sinh học tại các trường trung 

học cơ sở và trường trung học 

phổ thông ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 

15/02/2022 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=04/2021/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=04/2021/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=04/2021/N%C4%90-CP%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=04/2021/N%C4%90-CP%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-51-2002-qd-bgddt-chuyen-truong-tiep-nhan-hoc-sinh-hoc-tai-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-20854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-51-2002-qd-bgddt-chuyen-truong-tiep-nhan-hoc-sinh-hoc-tai-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-20854.aspx
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2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

2. Thông 

tư 

04/2011/TT-

BGDĐT ngày 

28 tháng 01 năm 

2011 

Ban hành quy định việc 

biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, duyệt và sử dụng giáo 

trình giáo dục đại học 

Các nội dung quy 

định về việc biên 

soạn, lựa chọn, 

thẩm định, duyệt và 

sử dụng giáo trình 

đối với các trình độ 

của giáo dục đại 

học 

Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định việc biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử 

dụng giáo trình giáo dục đại học 

21/01/2022 

3. Thông 

tư 

60/2012/TT-

BGDĐT ngày 

28 tháng 12 năm 

2012 

Ban hành quy định về kiểm 

định viên kiểm định chất 

lượng giáo dục 

 

 

Các quy định áp 

dụng đối với kiểm 

định viên trình độ 

trung cấp chuyên 

nghiệp, cao đẳng, 

đại học 

Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT 

ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

về  kiểm định viên giáo dục đại 

học và cao đẳng sư phạm 

25/11/2022 

4. Thông 

tư 

13/2015/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 6 năm 

2015 

Quy chế tổ chức, hoạt động 

trường mầm non tư thục 

Các quy định đối 

với nhóm trẻ độc 

lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm 

non độc lập loại 

hình dân lập và tư 

thục tại Điều 14, 

Điều 15  

Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm non độc lập loại 

hình dân lập và tư thục 

 

15/02/2022 

5. Thông 

tư 

số 13/2018/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 5 năm 

2018 

Sửa đổi bổ sung điều 14 của 

Quy chế tổ chức, hoạt động 

trường mầm non tư thục 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 13/2015/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 6 

năm 2015 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Điều 1 
Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm non độc lập loại 

hình dân lập và tư thục 

 

15/02/2022 

  Tổng số: 06 văn bản       

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-04-2011-tt-bgddt-quy-dinh-viec-bien-soan-lua-chon-tham-dinh-118339.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-04-2011-tt-bgddt-quy-dinh-viec-bien-soan-lua-chon-tham-dinh-118339.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2018-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-13-2015-tt-bgddt-truong-mam-non-tu-thuc-385157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2018-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-13-2015-tt-bgddt-truong-mam-non-tu-thuc-385157.aspx
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