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BÁO CÁO
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo
Thực hiện Công văn số 1453/BGDĐT-PC ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp
luật (VBQPPL) theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số
1569/UBND-KGVX ngày 15/4/2021 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang về
việc giao cho Sở GD&ĐT rà soát quy định pháp luật về GD&ĐT, Sở GD&ĐT báo cáo
kết quả rà soát như sau:
- Về công tác chỉ đạo rà soát VBQPPL: Ngày 16/4/2021, Sở GD&ĐT ban hành
Công văn số 453/SGDĐT-TTr yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở GD&ĐT, Trưởng
phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tổ
chức rà soát các quy định của pháp luật về GD&ĐT có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo,
bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển và đề xuất
hướng hoàn thiện hệ thống VBQPPL theo nội dung Công văn số 1453/BGDĐT-PC ngày
14/4/2021 của Bộ GD&ĐT, kết quả rà soát gửi về Sở GD&ĐT.
- Tổng hợp kết quả rà soát VBQPPL:
+ Số lượng VBQPPL còn hiệu lực về GD&ĐT đã được rà soát: 35;
+ Số lượng VBQPPL về GD&ĐT có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập,
không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển: 07.
(chi tiết tại Phụ lục I, II đính kèm)
Trên đây là kết quả tổ chức rà soát các văn bản QPPL về GD&ĐT, Sở GD&ĐT
trân trọng báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT./.
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