
 

 

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 toàn bộ 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 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

I Văn bản hết hiệu lực năm 2021   

I

I 

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

1.  

Nghị định 
134/2006/NĐ-CP 

ngày 14/11/2006 

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở 

giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung 

cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 

của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với 

học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 

23/01/2021 

2.  Nghị định 138/2013/NĐ-

CP ngày 22 tháng 

10 năm 2013 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục 

10/3/2021 

3.  

Nghị định 
49/2015/NĐ-CP 

ngày 15/05/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 

của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển 

vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, 

cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo 

Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 

của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với 

học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 

23/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-duc-210485.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-duc-210485.aspx
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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 

dục quốc dân 

4.  

Nghị định 
86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 

đối với các 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  

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 

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; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo 

15/10/2021 

5.  

Nghị định 
145/2018/NĐ-CP 

ngày 16/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 86/2015/NĐ-CP 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 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 

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; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo 

15/10/2021 

6.  

Quyết 

định 

70/1998/QĐ-

TTg ngày 

31/3/1998 

 Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở 

giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân 

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng 

Chính phủ. 

01/12/2021 

7.  

Quyết 

định 

20/2008/QĐ-

TTg ngày 

01/02/2008 

Về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá 

trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo 

viên giai đoạn 2008 - 2012 

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng 

Chính phủ. 

01/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-145-2018-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-374359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-145-2018-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-374359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-145-2018-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-374359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-145-2018-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-374359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-145-2018-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-374359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-145-2018-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-374359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-145-2018-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-374359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-70-1998-qd-ttg-thu-su-dung-hoc-phi-o-co-so-giao-duc-dao-cong-lap-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-41584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-70-1998-qd-ttg-thu-su-dung-hoc-phi-o-co-so-giao-duc-dao-cong-lap-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-41584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-70-1998-qd-ttg-thu-su-dung-hoc-phi-o-co-so-giao-duc-dao-cong-lap-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-41584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-70-1998-qd-ttg-thu-su-dung-hoc-phi-o-co-so-giao-duc-dao-cong-lap-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-41584.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản  

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 
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Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung 

văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

8.  

Quyết 

định 

68/2008/QĐ-

TTg ngày 

28/5/2008 

 Về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ 

hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án 

Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công 

vụ giáo viên năm 2008 

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng 

Chính phủ. 

01/12/2021 

9.  

Quyết 

định 

05/2013/QĐ-TTg 

ngày 15/01/2013 

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước 

ngoài học tập 

 

Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 

của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam 

ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học và trao đổi học thuật  

01/12/2021 

10.  

Chỉ thị 

 21/2007/CT-

TTg ngày 

04/9/2007 

Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học 

đại học, cao đẳng và dạy nghề 

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng 

Chính phủ. 

01/12/2021 

I

I 

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

11.  Quyết 

định 

32/2003/QĐ-

BGDĐT ngày 

11/7/2003 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường lớp năng khiếu thể dục thể 

thao trong giáo dục phổ thông 

Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT ngày 

12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao 

27/4/2021 

12.  
Quyết 

định 

25/2006/QĐ-

BGDĐT 

ngày 26/6/2006 

Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy 
Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

03/5/2021 

13.  
Quyết 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống  tín chỉ 
Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
03/5/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-70-1998-qd-ttg-thu-su-dung-hoc-phi-o-co-so-giao-duc-dao-cong-lap-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-41584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-70-1998-qd-ttg-thu-su-dung-hoc-phi-o-co-so-giao-duc-dao-cong-lap-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-41584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/chi-thi-21-2007-ct-ttg-thuc-hien-che-do-cho-vay-uu-dai-hoc-dai-hoc-cao-dang-day-nghe-54811.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/chi-thi-21-2007-ct-ttg-thuc-hien-che-do-cho-vay-uu-dai-hoc-dai-hoc-cao-dang-day-nghe-54811.aspx
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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 

định 15/8/2007 tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

14.  

Quyết 

định 

77/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/12/2007 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục 

công nhận văn bằng của người Việt Nam 

do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 

15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 

01/6/2021 

15.  
Quyết 

định 

66/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 

02/12/2008 

Về việc Quy định Chương trình giáo dục 

thường xuyên về tiếng Anh thực hành  
Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng 

Anh thực hành 

05/12/2021 

16.  
Quyết 

định 

72/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 

23/12/2008 

Ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể 

dục thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh 

viên. 

Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về hoạt động thể thao trong nhà 

trường 

 

15/02/2021 

17.  
Quyết 

định 

14/2008/QĐ-

BGDĐT  ngày 07 

/4/2008 

Ban hành Điều lệ Trường mầm non Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non 

31/3/2021 

18.  

Thông tư 

44/2010/TT-

BGDĐT ngày 

30/12/2010 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm 

theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT  

ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non 

31/3/2021 

19.  
Thông tư 05/2011/TT-

BGDĐT ngày 

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 

Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 
Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
31/3/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản  

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 
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văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

10/02/2011 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ 

Trường mầm non ban hành kèm theo 

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non  

tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non 

20.  

Thông tư 

40/2011/TT-

BGDĐT 

16/9/2011 

Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ 

thông 

Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 

05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở 

thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ 

thông 

22/5/2021 

21.  

Thông tư 

19/2012/TT-

BGDĐT ngày 

01/6/2012 

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở 

giáo dục đại học 

Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 

17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 

02/11/2021 

22.  

Thông tư 

35/2012/TT-

BGDĐT ngày 

12/10/2012 

Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ 

theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ 

tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng 

giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại 

Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 

6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  hướng 

dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ 

thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học 

theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ 

24/10/2021 
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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 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo 

giai đoạn 2019 - 2030 

23.  

Thông tư 

46/2012/TT-

BGDĐT 

04/12/2012 

Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học 

muốn trở thành giáo viên trung học phổ 

thông 

Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành 

phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung 

học cơ sở, trung học phổ thông 

22/5/2021 

24.  

Thông tư 

57/2012/TT-

BGDĐT ngày 

27/12/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ đại học 

03/5/2021 

25.  

Thông tư 

26/2013/TT-

BGDĐT ngày  

15/7/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của 

người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định 

số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công 

nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

để sử dụng tại Việt Nam 

01/6/2021 

26.  

Thông tư 

15/2014/TT-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/8/2021  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

15/10/2021 

27.  
Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

Ban hành Quy định về khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
07/8/2021 
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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 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

16/4/2015 người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ 

tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học 

28.  

Thông tư 

09/2015/TT-

BGDĐT ngày 14 

tháng 5 năm 2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 

trường mầm non ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 

4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông 

tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 

năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-

BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non 

31/3/2021 

29.  Thông tư 

liên tịch 

20/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 14/9/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

20/3/2021 

30.  Thông tư 

liên tịch 

21/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 16/9/2015 

 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập 

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu học công lập 

20/3/2021 

31.  Thông tư 

liên tịch 

22/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 16/9/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công 

lập 

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các 

20/3/2021 
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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 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

trường trung học cơ sở công lập 

32.  Thông tư 

liên tịch 

23/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 16/9/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông 

công lập 

Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung học phổ thông công 

lập 

20/3/2021 

33.  Thông tư 02/2017/TT-

BGDĐT ngày 

13/01/2017 

Ban hành Chương trình giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong trường trung học 

phổ thông 

Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 

24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc 

phòng an ninh cấp trung học phổ thông 

11/01/2021 

34.  

Thông tư 

06/2017/TT-

BGDĐT  ngày 

15/3/2017 

Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học 

trình độ đại học 
Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ đại học 

03/5/2021 

35.  

Thông tư 

07/2017/TT-

BGDĐT ngày 

15/3/2017 

Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ đại học 

03/5/2021 

36.  

Thông tư 

08/2017/TT-

BGDĐT  ngày 

04/4/2017 

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ tiến sĩ  
Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 

28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ 

15/8/2021 

37.  

Thông tư 

17/2017/TT-

BGDĐT ngày 

13/7/2017 

Sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác quốc tế" và 

"Cục Đào tạo với nước ngoài" thành "Cục 

Hợp tác quốc tế"; cụm từ "Cục Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng giáo dục" thành 

"Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 

15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 

01/6/2021 
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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 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ 

tục công nhận văn bằng của người Việt 

Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 

26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 07 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

38.  Thông tư 18/2017/TT-

BGDĐT ngày 

21/7/2017 

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học công lập 

Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 

10/11/2021 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 viên chức giảng dạy trong các 

trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại 

học công lập 

26/12/2021 

39.  Thông tư 08/2018/TT-

BGDĐT ngày 

12/3/2018 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 

10/11/2021 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 viên chức giảng dạy trong các 

trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại 

học công lập 

26/12/2021 

40.  
Thông tư 10/2018/TT-

BGDĐT ngày 

Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp 

thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng 
Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
03/5/2021 
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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 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

30/3/2018 nhóm ngành đào tạo giáo viên Quy chế đào tạo trình độ đại học 

II Văn bản hết hiệu lực trước năm 2021   

I

I 

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

1.  Nghị định 54/2011/NĐ-CP 

ngày 04/7/2011 

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 

của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm 

niên nhà giáo 

01/7/2020 
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