
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, ngưng hiệu lực một phần năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGDĐT ngày    tháng 01 năm 2022 

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 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành  

1.  
Quyết 

định 

14/2001/QĐ-

BGDĐT ngày 

03/5/2001 

Về việc ban hành Quy chế giáo 

dục thể chất và y tế trường học 

 

Các quy định về nội 

dung hoạt động thể 

thao 

Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2020 Quy định về hoạt 

động thể thao trong nhà trường 

15/02/2021 

2.  
Quyết 

định 

01/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

02/01/2007 

Ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

Các quy định đối với 

Trung tâm giáo dục 

thường xuyên cấp 

tỉnh  

Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT 

ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm giáo dục thường xuyên 

22/5/2021 

3.  
Thông 

tư 

15/2020/TT-

BGDĐT ngày 

26/05/2020  

Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông 

Điểm c khoản 1 Điều 

40 

Điều 2 Thông tư số 05/2021/TT-

BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban 

hành kèm theo Thông tư số 

15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

27/4/2021 

II Văn bản ngưng hiệu lực một phần  

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



2 

 
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 

1.  Thông 

tư 

42/2010/TT-

BGDĐT ngày 

30/12/2010 Ban hành Quy định Chuẩn giám 

đốc trung tâm giáo dục thường 

xuyên 

Quy định đạt trình 

độ chuẩn được đào 

tạo tại điểm a khoản 

2 Điều 5  

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 

2.  Thông 

tư 

42/2012/TT-

BGDĐT 

ngày 

23/11/2012 

Ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo 

dục và quy trình, chu kỳ kiểm 

định chất lượng giáo dục cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục thường xuyên. 

Yêu cầu về đạt 

chuẩn trình độ đào 

tạo trong tiêu chuẩn 

đối với giáo viên 

giảng dạy các 

chương trình giáo 

dục thường xuyên 

quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 16  

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 

3.  Thông 

tư 

07/2016/TT-

BGDĐT ngày 

22/3/2016 

Quy định về điều kiện bảo đảm 

và nội dung, quy trình, thủ tục 

kiểm tra công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo tại 

một số điều, khoản 

sau: 

- Điểm c khoản 1 Điều 

3 (được đính chính 

bởi khoản 1 Điều 1 

Quyết định số 

1387/QĐ-

BGDĐT ngày 29 

tháng 4 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo). 

- Điểm b khoản 1 Điều 

4 (được đính chính 

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 
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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 

Nội dung hết 

 hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

 ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

bởi khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 

1387/QĐ-

BGDĐT ngày 29 

tháng 4 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo). 

- Điểm b khoản 1 Điều 

5. 

4.  Thông 

tư 

14/2018/TT-

BGDĐT ngày 

20/7/2018 

Ban hành Quy định chuẩn hiệu 

trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 

Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo 

tại điểm a khoản 3 

Điều 4  

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 

5.  

Thông 

tư 

17/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 
Ban hành Quy định về kiểm định 

chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường tiểu học  

- Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo 

tại điểm b khoản 2 

Điều 8. 

- Quy định đạt trên 

chuẩn trình độ đào tạo 

tại điểm a khoản 2 

Điều 13 và điểm a 

khoản 2 Điều 18  

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 

6.  

Thông 

tư 

18/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 

Ban hành Quy định về kiểm định 

chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường trung học cơ sở, trường 

- Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo 

tại điểm b khoản 2 

Điều 8. 

- Quy định trên chuẩn 

trình độ đào tạo 

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

20/10/2021 
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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 

Nội dung hết 

 hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

 ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học  

tại điểm a khoản 2 

Điều 13. 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

7.  

Thông 

tư 

19/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định 

chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường mầm non  

- Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo 

tại điểm b khoản 2 

Điều 8. 

- Quy định đạt trên 

chuẩn trình độ đào tạo 

tại điểm a khoản 2 

Điều 13 và điểm a 

khoản 2 Điều 18. 

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 

8.  Thông 

tư 

20/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 

Ban hành quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông  

Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo 

tại điểm a khoản 1 

Điều 5. 

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 

9.  Thông 

tư 

25/2018/TT-

BGDĐT ngày 

08/10/2018 

Ban hành quy định chuẩn hiệu 

trưởng cơ sở giáo dục mầm non 

Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo 

tại điểm a khoản 3 

Điều 4. 

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 
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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 

Nội dung hết 

 hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 

 ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

10.  Thông 

tư 

26/2018/TT-

BGDĐT ngày 

08/10/2018 

Ban hành quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên mầm non 

Quy định đạt chuẩn 

trình độ đào tạo 

tại điểm a khoản 1 

Điều 5. 

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT 

ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ngưng 

hiệu lực quy định về chuẩn trình độ 

đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành 

20/10/2021 

 Tổng số: 13 văn bản  
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