
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /KH-BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức biên soạn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư   

số 13/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường   

tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 

loại hình tư thục 
 

Căn cứ Quyết định số 4708/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ GDĐT năm 2021, Bộ 

GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức biên soạn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 

loại hình tư thục, cụ thể như sau: 

I. Mục đích 

Xây dựng được Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

13/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, 

trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục 

nhằm đáp ứng với Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  

II. Nội dung 

1. Tổ chức nghiên cứu các tài liệu chuyên môn liên quan đến tổ chức và hoạt 

động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học loại hình tư thục. 

2. Nghiên cứu, điều tra, khảo sát và tổ chức các hội thảo để phân tích, đánh giá 

thực trạng về quy chế tổ chức và hoạt động của các trường phổ thông loại hình tư thục. 

3. Xây dựng dự thảo Quy chế đánh giá 2021.  

4. Tổ chức các cuộc họp, các hội thảo xin ý kiến chuyên gia, các đơn vị liên quan, 

cán bộ quản lí và  giáo viên của một số địa phương về dự thảo Quy chế đánh giá 2021. 

5. Đăng tải trên mạng về dự thảo Quy chế đánh giá 2021. 

6. Ban hành Quy chế đánh giá 2021. 

III. Kinh phí 

Thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. Tổ chức thực hiện 

Vụ Giáo dục Trung học chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 

các hoạt động nói trên bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả (có tiến độ thực hiện 

kế hoạch cụ thể kèm theo). 
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Văn phòng Bộ GDĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục tài chính và 

thanh quyết toán theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức biên soạn và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học loại hình tư thục. Giao cho lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học ban hành 

các văn bản tổ chức thực hiện theo Kế hoạch này. Yêu cầu các đơn vị theo 

nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 

   Nơi nhận: 

       - Bộ trưởng (để báo cáo); 

       - Các đơn vị liên quan (để thực hiện); 

       - Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CHECKLIST TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC  

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS, TRƯỜNG THPT VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG  

CÓ NHIỀU CẤP HỌC LOẠI HÌNH TƯ THỤC  

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-BGDĐT ngày     tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

STT HOẠT ĐỘNG 

CHỦ YẾU 

THỜI HẠN 

(Hạn cuối) 

CƠ QUAN THỰC HIỆN SẢN PHẨM ĐẦU RA 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP 

 

1 

Thành lập Ban soạn thảo 

(BST), Tổ biên tập (TBT) 

Thông tư  

Trong tháng 

02/2021 

Vụ GDTrH   Vụ Pháp chế, Vụ GDTH, Vụ 

KHTC, Cục QLCL, Cục HTQT, 

Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT, 

Cục CSVC, Thanh tra.  

Quyết định của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT thành lập BST, 

TBT  
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- Tổ chức nghiên cứu, rà 

soát các văn bản QPPL liên 

quan đến quy chế tổ chức và 

hoạt động của các trường 

phổ thông tư thục; 

- Xây dựng Đề cương dự 

thảo Thông tư.  

Trong tháng 

3/2021 

Thành viên BST, 

TBT   

Vụ Pháp chế, Vụ GDTH, Vụ 

KHTC, Cục QLCL, Cục HTQT, 

Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT, 

Cục CSVC, Thanh tra. 

- Báo cáo tình hình nghiên 

cứu, rà soát các văn bản 

liên quan (những điểm bất 

cập cần sửa đổi, bổ sung); 

- Đề cương dự thảo Thông 

tư được Ban soạn thảo 

thống nhất thông qua. 

3 Điều tra, khảo sát thực trạng 

về tổ chức, hoạt động của các 

trường tư thục tại một số địa 

phương (Hà Nội, TP.HCM, 

Hải Phòng, Đà Nẵng). 

Trong tháng 

4/2021 

Vụ GDTrH  - Thành viên BST, TBT 

- Cán bộ quản lí, giáo viên thuộc 

các Sở GDĐT: Hà Nội, TP.HCM, 

Hải Phòng, Đà Nẵng. 

- Các chuyên gia, nhà khoa học 

Báo cáo khảo sát 
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STT HOẠT ĐỘNG 

CHỦ YẾU 

THỜI HẠN 

(Hạn cuối) 

CƠ QUAN THỰC HIỆN SẢN PHẨM ĐẦU RA 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP 

4 Xây dựng dự thảo Thông tư 

(dự thảo 1) 

Trong tháng  

4/2021 

Thành viên BST, 

TBT  

 

Vụ Pháp chế, Vụ GDTH, Vụ 

KHTC, Cục QLCL, Cục HTQT, 

Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT, 

Cục CSVC, Thanh tra. 

 Dự thảo Thông tư  

(dự thảo 1) 

5 - Tổ chức Hội thảo, xin ý 

kiến của chuyên gia, ý kiến 

một số địa phương về dự 

thảo  Thông tư (dự thảo 1) 

- Chỉnh sửa dự thảo Thông tư 

(dự thảo 2) 

Trong tháng  

4/2021 

Vụ GDTrH  - Vụ Pháp chế, Vụ GDTH, Vụ 

KHTC, Cục QLCL, Cục HTQT, 

Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT, 

Cục CSVC, Thanh tra; 

- Cán bộ quản lí, giáo viên thuộc 

các Sở GDĐT: Hà Nội, TP.HCM, 

Hải Phòng, Đà Nẵng; 

- Các chuyên gia, nhà khoa học. 

- Báo cáo kết quả của Hội 

thảo (tổng hợp, giải trình 

tiếp thu ý kiến của Hội 

thảo) 

- Bản chỉnh sửa dự thảo 

Thông tư (dự thảo 2) được 

lãnh đạo Bộ thông qua. 
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Gửi lấy ý kiến bằng văn bản 

các Vụ, Cục liên quan 

Trong tháng  

5/2022 

Vụ GDTrH - Vụ Pháp chế, Vụ GDTH, Vụ 

KHTC, Cục QLCL, Cục HTQT, 

Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT, 

Cục CSVC, Thanh tra; 

- Dự thảo Thông tư (dự 

thảo 2) gửi các Vụ, Cục 

liên quan; 

- Báo cáo giải trình tiếp thu 

ý kiến các Vụ, Cục liên 

quan. 

Tổ chức truyền thông về một 

số nội dung quan trọng của 

dự thảo Thông tư  

Trong tháng 

5/2022 

Vụ GDTrH  Trung tâm truyền thông BGDĐT và 

các cơ quan truyền thông 

Một số nội dung quan trọng 

của dự thảo Thông tư được 

giới thiệu trên một số phương 

tiện thông tin đại chúng  

7 Đăng tải dự thảo Thông tư lên 

cổng thông tin điện tử của Bộ 

Trong tháng 

5/2021 

Vụ GDTrH  VP Bộ  Dự thảo Thông tư được 

đăng tải trên Cổng TTĐT 
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STT HOẠT ĐỘNG 

CHỦ YẾU 

THỜI HẠN 

(Hạn cuối) 

CƠ QUAN THỰC HIỆN SẢN PHẨM ĐẦU RA 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP 

GDĐT để lấy ý kiến trong 

thời gian 60 ngày 

của BGDĐT  

8 - Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến 

trên mạng; 

- Chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo Thông tư (dự thảo 3) 

Trong tháng 

7/2021 

Vụ GDTrH   Thành viên BST, TBT 

 

- Báo cáo giải trình tiếp thu 

ý kiến trên mạng; 

- Dự thảo thông tư (dự thảo 

3) 

9 - Gửi Vụ Pháp chế thẩm định 

dự thảo Thông tư (dự thảo 

3); 

- Tổng hợp, tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm định của 

Vụ Pháp chế; hoàn thiện 

Thông tư. 

Trong tháng 

7/2021 

Thành viên BST, 

TBT 

Vụ Pháp chế - Báo cáo tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm định của 

Vụ Pháp chế; 

- Thông tư đã chỉnh sửa. 

10 Trình Bộ trưởng ký, ban 

hành Thông tư; phổ biến 

Thông tư sau khi Thông tư 

được ban hành 

Tháng 

8/2021 

Vụ GDTrH Vụ Pháp chế và một số đơn vị liên 

quan 

Thông tư được Bộ trưởng 

ký ban hành. 
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