
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:         /BGDĐT-NGCBQLGD 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao về công tác soạn thảo, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy 

định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là 

Dự thảo Thông tư) nhằm thay thế Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối 

với giảng viên. Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 15/4/2020 tại địa chỉ: www.moet.gov.vn. 

Để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời 

sớm ban hành Thông tư, kịp thời triển khai vào đầu năm học 2020-2021, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo kính gửi và đề nghị Quý Bộ xem xét góp ý cho Dự thảo 

Thông tư nói trên. 

Ý kiến góp ý của Quý Bộ xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục 

Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 15/5/2020 theo địa chỉ: Số 35 

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3869.5144 (số máy lẻ 133); 

di động: 0915.395.688; email: trannga@moet.gov.vn.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, NGCBQLGD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
Phạm Ngọc Thưởng 
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