
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Phụ lục I 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-CP       

NGÀY 15/02/2020 CỦA CHÍNH PHỦ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT  ngày      tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Nhiệm vụ Nội dung chủ yếu 

Phân công thực hiện 
Sản 

phẩm 

Thời gian hoàn 

thành 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 

Rà soát các văn bản pháp 

luật thuộc lĩnh vực giáo dục 

liên quan vùng đồng bào 

DTTS và MN 

Hoạt động rà soát các văn bản pháp luật 

thuộc lĩnh vực giáo dục liên quan vùng đồng 

bào DTTS và MN để đề xuất đưa vào 

chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật trên cơ sở đề xuất, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời các văn bản 

không còn phù hợp. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDDT) 

Ủy ban Dân tộc, 

Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành và địa 

phương liên quan  

Báo cáo Quý II/2020 

2 

Xây dựng Nghị định Quy 

định chế độ cử tuyển đối với 

học sinh, sinh viên dân tộc 

thiểu số  

Xây dựng Nghị định thay thế 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 dục quốc dân 

và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 

15/5/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

134/2006/NĐ-CP  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDDT) 

Ủy ban Dân tộc, 

Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành và địa 

phương liên quan  

Nghị 

định 
Quý III/2020 



2 

 

TT Nhiệm vụ Nội dung chủ yếu 

Phân công thực hiện 
Sản 

phẩm 

Thời gian hoàn 

thành 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

3 

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế 

chính sách hỗ trợ việc ăn, ở, 

sinh hoạt cho học sinh, sinh 

viên DTTS 

Nghiên cứu, xây dựng tích hợp, điều chỉnh 

các chính sách về học bổng và hỗ trợ chi phí 

học tập đối với học sinh, sinh viên người 

DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDCT 

& CTHSSV) 

Ủy ban Dân tộc, 

Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành và địa 

phương liên quan 

Nghị 

định 
2021-2022 

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ bữa 

ăn trưa cho trẻ em, học sinh  vùng đồng bào 

DTTS và MN. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDTX) 

Ủy ban Dân tộc, 

Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành và địa 

phương liên quan 

Nghị 

định 

2021-2022 

(Dự kiến thực 

hiện nếu 

Chương trình bố 

trí kinh phí) 

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ học 

viên học XMC vùng đồng bào DTTS và 

MN. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDTX) 

Ủy ban Dân tộc, 

Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành và địa 

phương liên quan 

Nghị 

định 

2021-2022 

(Dự kiến thực 

hiện nếu 

Chương trình bố 

trí kinh phí) 

4 

Đổi mới hoạt động của 

trường PTDTNT, trường 

PTDTBT  

Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc 

xây dựng mới quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường PTDTNT, trường PTDTBT 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDDT) 

Vụ GDTX, KHTC, 

GDTH, GDTrH; 

Cục CSVC, 

NG&CBQLGD 

Thông 

tư 
2021-2022 
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