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Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÕN HIỆU LỰC VỀ GD&ĐT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT
(Kèm theo Báo cáo số: 108 /BC-SGDĐT, ngày 29/4/2021 của Sở GD&ĐT)
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Tên loại
Số ký hiệu, ngày/năm
Tên gọi của văn bản/
Thời điểm
văn bản
ban hành văn bản
Trích yếu nội dung của văn bản
có hiệu lực
I. LUẬT, BỘ LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI
Luật
Số 58/2010/QH12, ngày 25/11/2010 Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
01/01/2012
Luật
Số: 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 Luật giáo dục 2019.
01/7/2020
Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
Nghị quyết
Số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014
28/11/2014
thông.
Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình sách giáo
Nghị quyết
Số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017
05/01/2018
khoa giáo dục phổ thông.
II. PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà
Nghị định
Số 54/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011
01/5/2011
giáo.
Nghị định
Số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
06/4/2015
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
Nghị định
Số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015
01/12/2015
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm
học 2015-2016 đến/học 2020-2021.
Nghị định
Số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
15/11/2018
Số 135/2018/NĐ-CP ngày
Sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư
Nghị định
20/11/2018
04/10/2018
lĩnh vực giáo dục.
Số 145/2018/NĐ-CP ngày
Bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế quản lý
Nghị định
01/12/2018
16/10/2018
học phí cơ sở giáo dục.
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ
Nghị định
Số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019
01/12/2019
trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc
biệt khó khăn.
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Tên loại
Số ký hiệu, ngày/năm
Tên gọi của văn bản/
văn bản
ban hành văn bản
Trích yếu nội dung của văn bản
IV. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh
mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn
Quyết định
Số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016
của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo
dục- Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Môi
trường.
Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử
Quyết định
Số 186/QĐ-TTg ngày 10/02/2017
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục đào
tạo.
V. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các
Thông tư liên
Số 109/2009/TTLT BTC- BGDĐT
trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị
tịch
ngày 29/5/2009
đại học dân tộc.
Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu
Thông tư liên
Số 26/2011/TTLT-BGDĐThọc, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
tịch
BKHCN-BYT ngày 16/6/2011
thông.
Hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng
hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung
Thông tư liên
Số 39/2015/TTLT-BLĐTBXHtâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;
tịch
BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên.
Thông tư liên
Số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BTCChế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
tịch
BLĐTBXH ngày 20/11/2015
Thông tư liên
Số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Công tác Y tế trường học.
tịch
ngày 12/5/2016
VI. THÔNG TƯ
Số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ
Ban hành hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành
Thông tư
GD&ĐT
kỷ luật học sinh.

Thời điểm
có hiệu lực

22/7/2016

10/02/2017

13/07/2009

01/8/2011

02/12/2015

04/01/2016
30/6/2016

21/03/1988
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STT

Tên loại
văn bản

Số ký hiệu, ngày/năm
ban hành văn bản

2

Thông tư

Số 13/2011/TT-BGDĐT ngày
28/3/2011

3

Thông tư

Số 17/2012/TT-BGDĐT ngày
16/5/2012

4

Thông tư

Số 08/2016/TT-BGDĐT ngày
28/3/2016

5

Thông tư

Số 16/2017/TT-BGDĐT ngày
12/07/2017

6

Thông tư

7

Thông tư

8

Thông tư

9
10
11

Thông tư
Thông tư
Thông tư

Số 23/2017/TT-BGDĐT ngày
29/9/2017
Số 07/2019/TT-BGDĐT ngày
02/5/2019
Số 08/2019/TT-BGDĐT ngày
02/5/2019
Số 10/2019/TT-BGDĐT ngày
09/8/2019
Số 28/2020/TT-BGDĐT ngày
04/9/2020
Số 32/2020/TT-BGDĐT ngày
15/9/2020

12

Thông tư

Số 04/2021/TT- BGDĐT
ngày 02/02/2021

13

Thông tư

Số 05/2021/TT-BGDĐT ngày

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản
Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của
trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ
GD&ĐT ban hành.

Thời điểm
có hiệu lực

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

01/07/2012

Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho
giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không
chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân.
Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức
số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông
công lập.
Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xếp lương nhân
viên giáo vụ.

15/5/2011

13/5/2016

28/8/2017
15/11/2017
17/6/2019

Xếp lương nhân viên thiết bị trong trường học.

17/6/2019

Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó
trưởng phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp quận, huyện,
thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

30/09/2019

Điều lệ Trường tiểu học

20/10/2020

Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
01/11/2020
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp va
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các 02/02/2021
trường trung học phổ thông công lập .
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt 12/03/2021
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14

Tên loại
văn bản

Thông tư

Số ký hiệu, ngày/năm
ban hành văn bản
12/3/2021
Số 52/2020/TT-BGDĐT ngày
31/12/2020

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản
nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông
tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT.
Điều lệ Trường mầm non.

Thời điểm
có hiệu lực

31/3/2021

VII. VĂN BẢN QPPL KHÁC
1

Nghị quyết

35/NQ-CP 2019 ngày 04/6/2019

2

Quyết định

821/QĐ-BGDĐT, ngày 24/3/2020

Huy động nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển
giáo dục.
Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp
trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại
cơ quan Bộ GD&ĐT.

04/6/2019

24/3/2020

5
Phụ lục II
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GD&ĐT CÓ QUY ĐỊNH MÂU THUẪN, CHỒNG CHÉO, BẤT CẬP, KHÔNG CÕN
PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN, GÂY KHÓ KHĂN, KÌM HÃM SỰ PHÁT TRIỂN
(Kèm theo Báo cáo số: 108 /BC-SGDĐT, ngày 29/4/2021 của Sở GD&ĐT)
A. VĂN BẢN QPPL CÓ QUY ĐỊNH MÂU THUẪN, CHỒNG CHÉO
STT

Tên văn bản được rà soát

1

Thông tư 08/TT ngày 21/3/1988
của Bộ GD&ĐT ban hành hướng
dẫn về việc khen thưởng và thi
hành kỷ luật học sinh

2

Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT

Phân tích quy định mâu thuẫn, chồng chéo
Phương án xử lý
- Mục III: Hình thức kỷ luật
Theo qui định của Bộ, việc thi hành kỉ luật đối với học
sinh phổ thông phạm khuyết điểm trong việc thực hiện
quyền hạn và nhiệm vụ của mình với 5 hình thức, cụ thể
vận dụng như sau:
1. Khiển trách trước lớp.
2. Khiển trách trước hội đồng kỉ luật nhà trường.
3. Cảnh cáo trước toàn trường.
4. Đuổi học một tuần lễ.
5. Đuổi học 1 năm.
mâu thuẫn, chồng chéo với Khoản 2, Điều 38 Thông tư
số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020, Ban hành Điều
Ban hành Thông tư thay thế
lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều câp học
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập,
rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình
thức sau đây:
a) Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc
phục khuyết điểm.
b) Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối
hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.
c) Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các
biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Hiện nay học viên vào học tại Trung tâm GDNN-GDTX Bộ GD&ĐT có văn bản hướng
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Tên văn bản được rà soát
ngày 24/11/2020 của Bộ GD&ĐT
ban hành Chương trình Giáo dục
quốc phòng và An ninh cấp trung
học phổ thông

Phân tích quy định mâu thuẫn, chồng chéo
huyện được học 02 chương trình: GDTX cấp THPT và
Trung cấp nghề (Chương trình GDTX cấp THPT do Trung
tâm đảm nhiệm; Chương trình trung cấp nghề do các
Trường nghề liên kết đảm nhiệm). Trong chương trình
trung cấp nghề học sinh được học chương trình GDQP-AN
do Bộ LĐTBXH quy định tại Thông tư 10/2018/TTBLĐTBXH, ngày 26/9/2018. Nếu học sinh thực hiện đồng
thời TT 46/2020 của Bộ GD&ĐT và TT 10/2018 của Bộ
LĐTBXH sẽ dẫn đến chồng chéo.

Phương án xử lý
dẫn học sinh đã học chương trình
GDQP-AN theo TT 10/2018 của
Bộ LĐTBXH thì không phải học
theo TT 46/2020 của Bộ
GD&ĐT.

B. VĂN BẢN QPPL CÓ QUY ĐỊNH BẤT CẬP, KHÔNG CÕN PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN
STT

1

2

Tên văn bản được rà soát

Phân tích quy định bất cập,
không còn phù hợp với thực tiễn

Thông
tư
liên
tịch
số
109/2009/TTLT BTC- BGDĐT
ngày 29/5/2009 về việc hướng
dẫn một số chế độ tài chính đối
với học sinh các trường phổ
thông dân tộc nội trú và các
trường dự bị đại học dân tộc

+ Chế độ học bổng của học sinh bằng 80% mức lương cơ
bản (Ví dụ mức lương cơ bản 1.490.000 đồng hiện nay,
như vậy mỗi học sinh có mức học bổng là 1.192.000 đồng
chia cho 30 ngày ăn trong tháng, mỗi ngày một học sinh có
tiêu chuẩn 39.000 đồng là quá thấp so với mặt bằng giá cả
thị trường tăng cao về lương thực và thực phẩm cũng như
đáp ứng yêu cầu tối thiểu phát triển trí tuệ và thể lực đối
với học sinh).
+ Thông tư quy định quá chi tiết về danh mục trang thiết
bị, học phẩm cấp đầu khóa học, hoặc đầu/học cho học sinh
dẫn tới có những thiết bị cần thiết không có và những thiết
bị không cần thiết thì cấp phát nhiều lần như cặp sách, giấy
thủ công, hồ dán, áo đi mưa là không còn phù hợp trong
điều kiện hiện tại.

Phương án xử lý

Tăng tỉ lệ phần trăm

Bỏ một số thiết bị không cần
thiết: cặp sách, giấy thủ công, hồ
dán, áo đi mưa.

Thông
tư
liên
tịch
số:
26/2011/TTLT-BGDĐTSau 10 năm, kể từ khi thông tư ban hành, thể chất của học Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành
BKHCN-BYT, ngày 16/6/2011 sinh các cấp học đã có nhiều thay đổi.
thông tư liên tịch mới
về việc hướng dẫn tiêu chuẩn bàn
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STT

Tên văn bản được rà soát

Phân tích quy định bất cập,
không còn phù hợp với thực tiễn

Phương án xử lý

ghế học sinh trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông

3

4

5

Thông tư trên hết hiệu lực một số điều được quy định tại
Đề nghị Bộ GD&ĐT xây dựng và
Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ
ban hành Thông tư mới thay thế
ngày 16/5/2012 Ban hành quy GD&ĐT. Các Điều được công bố hết hiệu lực gây ảnh
cho Thông tư 17
định về dạy thêm, học thêm
hưởng trực tiếp đến công tác quản lý hoạt động dạy thêm,
học thêm do không có văn bản hướng dẫn.
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT
Điều 5. Yêu cầu để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại
ngày 29/9/2017 Quy chế thi đánh
Đề nghị Bộ GD&ĐT sửa đổi cho
ngữ.
giá năng lực ngoại ngữ theo
phù hợp với điều kiện của địa
Mục b, c, d khoản 2 điều 5 về đội ngũ gây khó khăn cho
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
phương.
các địa phương vì không có đơn vị nào đáp ứng được.
dùng cho Việt Nam.
Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT
Bộ GD&ĐT sửa đổi nội dung
ngày 09/8/2019 Quy định tiêu
điều 3, khoản 7 thành: “Có
chuẩn chức danh trưởng phòng,
Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó chứng chỉ chương trình bồi
phó trưởng phòng GD&ĐT thuộc
dưỡng trưởng phòng, phó trưởng
UBND cấp quận, huyện, thị xã trưởng phòng GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT
phòng GD&ĐT theo quy định của
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc
Bộ Nội vụ
trung ương

