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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 
Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

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

1.  Nghị định 69/2017/NĐ-

CP ngày 25 

tháng 5 năm 

2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 

24/10/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

01/11/2022 

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

1.  Thông tư 31/TT ngày 4 

tháng 11 năm 

1989 

Hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu 

cho các hoạt động thực hành, thực tập 

sư phạm ngoài trường của các trường 

sư phạm 

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

15/02/2022 

2.  Thông tư 22/TT ngày 12 

tháng 11 năm 

1992 

 Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại 

học ở trong nước 

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

15/02/2022 

3.  Thông tư 

liên tịch 

09/2000/TT-

LT/BGDĐT-

BTC-

BLĐTBXH 

ngày 11 tháng 4 

năm 2000 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 

12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ 

bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của 

Quyết định số 1121/1997/QĐ-

TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của 

Thủ tướng Chính phủ về học bổng và 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế 

độ, chính sách cho học sinh, sinh viên 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-69-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-giao-duc-va-dao-tao-350206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-69-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-giao-duc-va-dao-tao-350206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-239-1999-qd-ttg-hoc-bong-tro-cap-xa-hoi-hoc-sinh-sinh-vien-truong-dao-tao-cong-lap-sua-doi-khoan-a-dieu-1-cua-quyet-dinh-1121-1997-qd-ttg-2644.aspx
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trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh 

viên các trường đào tạo công lập. 

4.  Quyết 

định 

10/2001/QĐ-

BGD&ĐT ngày 

02 tháng 4 năm 

2001 

Ban hành quy định tiếp khách nước 

ngoài của Lãnh đạo Bộ 

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

15/02/2022 

5.  Thông tư 
25/2003/TT-

BGDĐT ngày 

09 tháng 6 năm 

2003 

 Hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị 

dạy học phục vụ việc đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông 

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

15/02/2022 

6.  Quyết 

định 

13/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

03 tháng 5 năm 

2007 

Chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục 

tiếp tục khi biết chữ. 

Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 

26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù 

chữ 

11/01/2022 

7.  Quyết 

định 

 44/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

15 tháng 8 năm 

2007 

Về học bổng khuyến khích học tập đối 

với học sinh, sinh viên trong các 

trường chuyên, trường năng khiếu, các 

cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế 

độ, chính sách cho học sinh, sinh viên 

15/02/2022 

8.  Quyết 

định 

54/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

21 tháng 9 năm 

2007 

 Về việc bổ sung chuyên ngành Quản 

lý đất đai vào khối ngành Nông nghiệp 

- Lâm nghiệp - Thủy sản, mã số 60.62 

trong Danh mục chuyên ngành đào tạo 

sau đại học ban hành kèm theo Quyết 

định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 

24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

 

15/02/2022 

9.  Quyết 

định 

67/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

01 tháng 11 năm 

 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng giáo dục trường 

trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-25-2003-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-phuc-vu-doi-moi-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-51215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-25-2003-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-phuc-vu-doi-moi-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-51215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-13-2007-qd-bgddt-chuong-trinh-xoa-mu-chu-giao-duc-tiep-tuc-sau-khi-biet-chu-55276.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-13-2007-qd-bgddt-chuong-trinh-xoa-mu-chu-giao-duc-tiep-tuc-sau-khi-biet-chu-55276.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-44-2007-qd-bgddt-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-sinh-sinh-vien-truong-chuyen-truong-nang-khieu-co-so-giao-duc-dai-hoc-trung-cap-54842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-44-2007-qd-bgddt-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-sinh-sinh-vien-truong-chuyen-truong-nang-khieu-co-so-giao-duc-dai-hoc-trung-cap-54842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-54-2007-qd-bgddt-bo-sung-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai-khoi-nganh-nong-nghiep-lam-nghiep-thuy-san-ma-so-60-62-sau-dai-hoc-44-2002-qd-bgd-dt-56265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-54-2007-qd-bgddt-bo-sung-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai-khoi-nganh-nong-nghiep-lam-nghiep-thuy-san-ma-so-60-62-sau-dai-hoc-44-2002-qd-bgd-dt-56265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-67-2007-qd-bgddt-quy-dinh-tieu-chuan-danh-gia-chat-luong-giao-duc-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-57911.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-67-2007-qd-bgddt-quy-dinh-tieu-chuan-danh-gia-chat-luong-giao-duc-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-57911.aspx
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2007 pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

10.  Quyết 

định 

 78/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

21 tháng 12 năm 

2007 

Ban hành Quy định việc thẩm định 

chương trình giáo dục và giáo trình 

trường trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

11.  Quyết 

định 

01/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 09 

tháng 01 năm 

2008 

 Ban hành Quy định về bồi dưỡng 

nâng cao trình độ cho giáo viên trường 

trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

12.  Quyết 

định 

 32/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 26 

tháng 6 năm 

2008 

Bổ sung chuyên ngành Lý luận và 

Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ 

thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 

vào ngành Khoa học giáo dục mã số 

62.14 trong Danh mục chuyên ngành 

đào tạo sau đại học ban hành kèm theo 

Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

 

15/02/2022 

13.  Quyết 

định 

62/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 25 

tháng 11 năm 

2008 

 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học 

và cao đẳng hình thức vừa làm vừa 

học. 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

14.  Thông tư 63/2008/TT-

BGDĐT ngày 28 

tháng 11 năm 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi 

loại hình trường trung cấp dân lập sang 

loại hình trường trung cấp tư thục 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-78-2007-qd-bgddt-quy-dinh-viec-tham-dinh-chuong-trinh-giao-duc-giao-trinh-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-61297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-78-2007-qd-bgddt-quy-dinh-viec-tham-dinh-chuong-trinh-giao-duc-giao-trinh-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-61297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-01-2008-qd-bgddt-quy-dinh-ve-boi-duong-nang-cao-trinh-do-cho-giao-vien-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-61541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-01-2008-qd-bgddt-quy-dinh-ve-boi-duong-nang-cao-trinh-do-cho-giao-vien-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-61541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-32-2008-qd-bgddt-bo-sung-chuyen-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-ky-thuat-cong-nghiep-vao-nganh-khoa-hoc-giao-duc-68775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-32-2008-qd-bgddt-bo-sung-chuyen-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-ky-thuat-cong-nghiep-vao-nganh-khoa-hoc-giao-duc-68775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-62-2008-qd-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-va-cao-dang-hinh-thuc-vua-lam-vua-hoc-81888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-62-2008-qd-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-va-cao-dang-hinh-thuc-vua-lam-vua-hoc-81888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-63-2008-tt-bgddt-trinh-tu-thu-tuc-chuyen-doi-truong-trung-cap-dan-lap-sang-tu-thuc-82813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-63-2008-tt-bgddt-trinh-tu-thu-tuc-chuyen-doi-truong-trung-cap-dan-lap-sang-tu-thuc-82813.aspx
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2008 pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15.  Quyết 

định 

68/2008/QĐ -

BGDĐT ngày 

09 tháng 12 năm 

2008 

Quy định về công tác hướng nghiệp, tư 

vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục 

đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 

23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm 

và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo 

dục  

08/7/2022 

16.  Thông tư 01/2009/TT-

BGDĐT ngày 

14 tháng 01 năm 

2009 

 Bổ sung chuyên ngành Lý luận và 

Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo 

dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào 

ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 

trong Danh mục chuyên ngành đào tạo 

sau đại học ban hành kèm theo Quyết 

định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 

24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

 

15/02/2022 

17.  Thông tư 13/2010/TT-

BGDĐT ngày 

15 tháng 4 năm 

2010 

Quy định về xây dựng trường học an 

toàn, phòng chống tai nạn thương tích 

trong cơ sở giáo dục mầm non 

Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về việc xây dựng trường 

học an toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích trong cơ sở giáo dục mầm non 

15/02/2022 

18.  Thông tư 35/2010/TT-

BGDĐT ngày 

14 tháng 12 năm 

2010 

Quy định danh mục các vị trí công tác 

phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối 

với công chức, viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành 

giáo dục 

Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định danh mục và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi 

quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại 

chính quyền địa phương 

14/02/2022 

19.  Thông tư 43/2010/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 

2010 

 Ban hành Quy định về việc biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 

giáo trình trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2009-tt-bgddt-bo-sung-chuyen-nganh-ly-luan-bo-mon-giao-duc-chinh-tri-ma-so-62-14-10-09-quyet-dinh-44-2002-qd-bgd-dt-85431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2009-tt-bgddt-bo-sung-chuyen-nganh-ly-luan-bo-mon-giao-duc-chinh-tri-ma-so-62-14-10-09-quyet-dinh-44-2002-qd-bgd-dt-85431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2010-tt-bgddt-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-trong-co-so-giao-duc-mam-non-104124.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2010-tt-bgddt-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-trong-co-so-giao-duc-mam-non-104124.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-35-2010-tt-bgddt-danh-muc-vi-tri-cong-tac-phai-dinh-ky-chuyen-doi-115802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-35-2010-tt-bgddt-danh-muc-vi-tri-cong-tac-phai-dinh-ky-chuyen-doi-115802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-43-2010-tt-bgddt-bien-soan-lua-chon-tham-dinh-duyet-116746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-43-2010-tt-bgddt-bien-soan-lua-chon-tham-dinh-duyet-116746.aspx
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tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

20.  Thông tư 13/2011/TT-

BGDĐT ngày 

28 tháng 3 năm 

2011 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học 

loại hình tư thục 

Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp 

học loại hình tư thục 

14/02/2022 

21.  Thông tư 15/2011/TT-

BGDĐT ngày 

09 tháng 4 năm 

2011 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế tuyển sinh đại học và cao đẳng 

hình thức vừa làm vừa học ban hành 

kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và 

trung cấp chuyên nghiệp 

 

15/02/2022 

22.  Thông tư 43/2011/TT-

BGDĐT ngày 

04 tháng 10 năm 

2011 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 14/2009/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 

ban hành Điều lệ trường cao đẳng và 

Quyết định số 06/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 

quy định đào tạo liên thông trình độ 

cao đẳng, đại học. 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

 

15/02/2022 

23.  Thông tư 52/2011/TT-

BGDĐT ngày 

11 tháng 11 năm 

2011 

 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy 

trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

24.  Thông tư 54/2011/TT-

BGDĐT ngày 

15 tháng 11 năm 

2011 

Ban hành Điều lệ trường trung cấp 

chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

25.  Thông tư 03/2012/TTLT- Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2011-tt-bgddt-quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-tieu-hoc-120868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2011-tt-bgddt-quy-che-to-chuc-hoat-dong-truong-tieu-hoc-120868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-15-2011-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-va-cao-dang-121803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-15-2011-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-va-cao-dang-121803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-62-2008-qd-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-va-cao-dang-hinh-thuc-vua-lam-vua-hoc-81888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-62-2008-qd-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-va-cao-dang-hinh-thuc-vua-lam-vua-hoc-81888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-43-2011-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-14-2009-tt-bgddt-dieu-le-truong-129883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-43-2011-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-14-2009-tt-bgddt-dieu-le-truong-129883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-14-2009-tt-bgddt-dieu-le-truong-cao-dang-90356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-14-2009-tt-bgddt-dieu-le-truong-cao-dang-90356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-06-2008-qd-bgddt-quy-dinh-dao-tao-lien-thong-trinh-do-cao-dang-dai-hoc-62349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-06-2008-qd-bgddt-quy-dinh-dao-tao-lien-thong-trinh-do-cao-dang-dai-hoc-62349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-52-2011-tt-bgddt-dieu-kien-ho-so-quy-trinh-mo-nganh-dao-tao-131812.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-52-2011-tt-bgddt-dieu-kien-ho-so-quy-trinh-mo-nganh-dao-tao-131812.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-54-2011-tt-bgddt-dieu-le-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-132038.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-54-2011-tt-bgddt-dieu-le-truong-trung-cap-chuyen-nghiep-132038.aspx
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liên tịch BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH 

ngày 19 tháng 

01 năm 2012 

về học tập đối với trẻ em, học sinh, 

sinh viên các dân tộc rất ít người theo 

Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 

giáo dục đối với các dân tộc rất ít 

người giai đoạn 2010-2015. 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế 

độ, chính sách cho học sinh, sinh viên 

26.  Thông tư 08/2012/TT-

BGDĐT ngày 

05 tháng 3 năm 

2012 

Ban hành Quy định chuẩn nghiệp vụ 

sư phạm giáo viên trung cấp chuyên 

nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

27.  Thông tư 11/2012/TT-

BGDĐT ngày 

07 tháng 3 năm 

2012 

Ban hành Chương trình môn học Giáo 

dục chính trị dùng trong đào tạo trình 

độ trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

28.  Thông tư 15/2012/TT-

BGDĐT ngày 

02 tháng 5 năm 

2012 

 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn 

đánh giá trung tâm giáo dục thường 

xuyên 

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành  

15/02/2022 

29.  Thông tư 34/2012/TT-

BGDĐT ngày 

26 tháng 9 năm 

2012 

 Ban hành Chương trình học phần 

Khởi tạo doanh nghiệp trong chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên 

nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

30.  Thông tư 10/2013/TT-

BGDĐT ngày 

28 tháng 3 năm 

2013 

 Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung 

cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-2123-qd-ttg-phe-duyet-de-an-phat-trien-giao-duc-114769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-08-2012-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghiep-vu-su-pham-giao-vien-trung-cap-c-135674.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-08-2012-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghiep-vu-su-pham-giao-vien-trung-cap-c-135674.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-11-2012-tt-bgddt-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-chinh-tri-136079.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-11-2012-tt-bgddt-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-chinh-tri-136079.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-15-2012-tt-bgddt-tieu-chuan-danh-gia-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-138705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-15-2012-tt-bgddt-tieu-chuan-danh-gia-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-138705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-34-2012-tt-bgddt-chuong-trinh-hoc-phan-khoi-tao-doanh-nghiep-148722.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-34-2012-tt-bgddt-chuong-trinh-hoc-phan-khoi-tao-doanh-nghiep-148722.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-10-2013-tt-bgddt-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-cho-giao-vien-181231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-10-2013-tt-bgddt-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-cho-giao-vien-181231.aspx
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cấp chuyên nghiệp 

31.  Thông tư 18/2013/TT-

BGDĐT ngày 

14 tháng 5 năm 

2013 

Ban hành Chương trình đào tạo kiểm 

định viên kiểm định chất lượng giáo 

dục đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp 

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 c 

25/11/2022 

32.  Thông tư  31/2013/TT-

BGDĐT ngày 

01 tháng 8 năm 

2013 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 

Quyết định số 44/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về học bổng khuyến khích học tập đối 

với học sinh, sinh viên trong các 

trường chuyên, trường năng khiếu, các 

cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế 

độ, chính sách cho học sinh, sinh viên 

15/02/2022 

33.  Thông tư 13/2014/TT-

BGDĐT ngày 

28 tháng 4 năm 

2014 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 52/2011/TT-

BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình 

mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, 

thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

 

15/02/2022 

34.  Thông tư 39/2014/TT-

BGDĐT ngày 

05 tháng 12 năm 

2014 

Ban hành chương trình khung trung 

cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Văn 

thư - Lưu trữ - Bảo tàng 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

35.  Thông tư 40/2014/TT-

BGDĐT ngày 

05 tháng 12 năm 

2014 

Ban hành chương trình khung trung 

cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: 

Nông nghiệp; Lâm nghiệp 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-10-2013-tt-bgddt-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-cho-giao-vien-181231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-10-2013-tt-bgddt-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-cho-giao-vien-181231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-31-2013-tt-bgddt-sua-doi-quyet-dinh-44-2007-qd-bgddt-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-203009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-31-2013-tt-bgddt-sua-doi-quyet-dinh-44-2007-qd-bgddt-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-203009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2014-tt-bgddt-mo-nganh-dinh-chi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-trung-cap-chuyen-nghiep-228211.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2014-tt-bgddt-mo-nganh-dinh-chi-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-trung-cap-chuyen-nghiep-228211.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-52-2011-tt-bgddt-dieu-kien-ho-so-quy-trinh-mo-nganh-dao-tao-131812.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-52-2011-tt-bgddt-dieu-kien-ho-so-quy-trinh-mo-nganh-dao-tao-131812.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-39-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-van-thu-luu-tru-bao-tang-260560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-39-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-van-thu-luu-tru-bao-tang-260560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-40-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-nhom-nganh-nong-nghiep-lam-nghiep-260566.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-40-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-nhom-nganh-nong-nghiep-lam-nghiep-260566.aspx
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36.  Thông tư 41/2014/TT-

BGDĐT ngày 

05 tháng 12 năm 

2014 

 Ban hành chương trình khung trung 

cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công 

trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật 

mỏ. 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

37.  Thông tư  42/2014/TT-

BGDĐT ngày 

05 tháng 12 năm 

2014 

Ban hành chương trình khung trung 

cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: 

Dịch vụ du lịch; Khách sạn, nhà hàng. 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

38.  Thông tư 43/2014/TT-

BGDĐT ngày 

05 tháng 12 năm 

2014 

 Ban hành chương trình khung trung 

cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: 

Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài 

chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản 

trị - Quản lý 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

39.  Thông tư 33/2015/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 

2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT quy 

định danh mục các vị trí công tác phải 

thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với 

công chức, viên chức không giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo 

dục 

Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định danh mục và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi 

quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại 

chính quyền địa phương 

14/02/2022 

40.  Thông tư 26/2016/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 

2016 

Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức 

bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào 

học trình độ đại học; cao đẳng sư 

phạm, trung cấp sư phạm đối với học 

sinh hệ dự bị đại học 

Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi 

dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị 

đại học 

15/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-41-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-cong-nghe-kien-truc-mo-cong-trinh-xay-dung-260567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-41-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-cong-nghe-kien-truc-mo-cong-trinh-xay-dung-260567.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-42-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-dich-vu-du-lich-khach-san-nha-hang-260568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-42-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-dich-vu-du-lich-khach-san-nha-hang-260568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-43-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-kinh-doanh-ke-toan-ngan-hang-bao-hiem-quan-ly-260572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-43-2014-tt-bgddt-chuong-trinh-khung-trung-cap-chuyen-nghiep-kinh-doanh-ke-toan-ngan-hang-bao-hiem-quan-ly-260572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-33-2015-tt-bgddt-sua-doi-vi-tri-cong-tac-phai-dinh-ky-chuyen-doi-nganh-giao-duc-299705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-33-2015-tt-bgddt-sua-doi-vi-tri-cong-tac-phai-dinh-ky-chuyen-doi-nganh-giao-duc-299705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-35-2010-tt-bgddt-danh-muc-vi-tri-cong-tac-phai-dinh-ky-chuyen-doi-115802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-26-2016-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-to-chuc-boi-duong-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-su-pham-336385.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-26-2016-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-to-chuc-boi-duong-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-su-pham-336385.aspx
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41.  Thông tư 

liên tịch 

09/2016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH 

ngày 30/3/2016 

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 

2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 

Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế 

độ, chính sách cho học sinh, sinh viên 

15/02/2022 

42.  Thông tư 09/2017/TT-

BGDĐT ngày 

04 tháng 4 năm 

2017 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết 

định mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 

Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ 

tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 

của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

04/3/2022 

43.  Thông tư 22/2017/TT-

BGDĐT ngày 

06 tháng 9 năm 

2017 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ đại họ 

Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ 

tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 

của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

04/3/2022 

44.  Thông tư 06/2018/TT-

BGDĐT ngày 

28 tháng 02 năm 

2018 

Ban hành Quy định về việc xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 

cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu 

tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm 

non 

04/3/2022 

45.  Thông tư 12/2018/TT-

BGDĐT ngày 

16 tháng 4 năm 

2018 

Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục đại học công 

lập 

Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành về giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

15/02/2022 

46.  Thông tư 01/2019/TT-

BGDĐT ngày 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2018/TT-

Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

04/3/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2017-tt-bgddt-dieu-kien-mo-dao-tao-dinh-chi-tuyen-thu-hoi-mo-dao-tao-thac-si-tien-si-346887.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2017-tt-bgddt-dieu-kien-mo-dao-tao-dinh-chi-tuyen-thu-hoi-mo-dao-tao-thac-si-tien-si-346887.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-22-2017-tt-bgddt-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-mo-nganh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-360776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-22-2017-tt-bgddt-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-mo-nganh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-360776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nganh-dao-tao-giao-vien-373521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nganh-dao-tao-giao-vien-373521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-12-2018-tt-bgddt-quy-che-xet-thang-hang-vien-chuc-giang-day-dai-hoc-cong-lap-380695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-12-2018-tt-bgddt-quy-che-xet-thang-hang-vien-chuc-giang-day-dai-hoc-cong-lap-380695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2019-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trung-cap-408148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2019-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trung-cap-408148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nganh-dao-tao-giao-vien-373521.aspx
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25 tháng 02 năm 

2019  

BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy định về việc xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 

cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu 

tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm 

non 

47.  Thông tư 05/2019/TT-

BGDĐT ngày 

05 tháng 04 năm 

2019 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu lớp 1 

Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu cấp Tiểu học 

14/02/2022 

48.  Thông tư 26/2019/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 

2019 

Quy định về quản lý, vận hành và sử 

dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên 

Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục 

đào tạo 

14/02/2022 

49.  Thông tư  07/2020/TT-

BGDĐT ngày 

20 tháng 3 năm 

2020 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2018/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy định về việc xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 

cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 

số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 

02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022 quy định về việc xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ 

tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 

mầm non 

04/3/2022 

50.  Thông tư 43/2020/TT-

BGDĐT ngày 

03 tháng 11 năm 

2020 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu lớp 2 

Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu cấp Tiểu học 

14/02/2022 

51.  Thông tư 44/2020/TT-

BGDĐT ngày 

03 tháng 11 năm 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu lớp 6 

Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học 

14/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nganh-dao-tao-giao-vien-373521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-26-2019-tt-bgddt-su-dung-he-thong-co-so-du-lieu-nganh-giao-duc-mam-non-pho-thong-433077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-26-2019-tt-bgddt-su-dung-he-thong-co-so-du-lieu-nganh-giao-duc-mam-non-pho-thong-433077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-07-2020-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-06-2018-tt-bgddt-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dang-438650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-07-2020-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-06-2018-tt-bgddt-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dang-438650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nganh-dao-tao-giao-vien-373521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nganh-dao-tao-giao-vien-373521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2019-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-06-2018-tt-bgddt-chi-tieu-tuyen-sinh-trung-cap-408148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-44-2020-tt-bgddt-danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-lop-6-457091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-44-2020-tt-bgddt-danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-lop-6-457091.aspx
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52.  Thông tư 20/2017/TT-

BGDĐT ngày 

18 tháng 8 năm 

2017 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội 

dung, hình thức thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập  

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày  

30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và 

việc xác định người trúng tuyển trong kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập 

15/01/2022 

53.  Thông tư số 28/2017/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 11 năm 

2017 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội 

dung, hình thức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập 

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày  

30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và 

việc xác định người trúng tuyển trong kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập 

15/01/2022 

54.  Thông tư 29/2017/TT-

BGDĐT ngày 

30 tháng 11 năm 

2017 

Quy chế xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập 

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày  

30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và 

việc xác định người trúng tuyển trong kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập 

15/01/2022 

55.  Thông 

tư liên tịch 

50/2011/TTLT-

BGDDT-BNV-

BTC ngày 03 

tháng 11 năm 

2011 

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 

6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2010 của Chính phủ quy định việc dạy 

và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường 

xuyên 

Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều 

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 

tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định 

việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân 

tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 

07/01/2022 

 Tổng số: 56 văn bản 

   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-20-2017-tt-bgddt-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-thi-thang-hang-nghe-nghiep-giao-vien-359418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-20-2017-tt-bgddt-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-thi-thang-hang-nghe-nghiep-giao-vien-359418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-28-2017-tt-bgddt-thi-thang-hang-chuc-danh-giao-vien-mam-non-pho-thong-cong-lap-346013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-28-2017-tt-bgddt-thi-thang-hang-chuc-danh-giao-vien-mam-non-pho-thong-cong-lap-346013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-29-2017-tt-bgddt-quy-che-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-371381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-29-2017-tt-bgddt-quy-che-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-371381.aspx
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