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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN; LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Số hồ sơ
TTHC
/DVC

Tên TTHC

Tên VB QPPL quy định việc
bãi bỏ TTHC/Lý do bãi bỏ
TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1

1.000303 Liên kết đào tạo trình
(B-BGD- độ đại học
285213TT)

Thông tư số 08/2021/TTGiáo dục và
BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ
đào tạo
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
thuộc hệ
ban hành Quy chế đào tạo trình
thống giáo
độ đại học
dục quốc
dân

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

2

1.001916 Xét và công nhận tốt
(B-BGD- nghiệp đại học theo hệ
285171- thống tín chỉ
TT)

Thông tư số 08/2021/TTGiáo dục và Cơ sở giáo
BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ
đào tạo
dục
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
thuộc hệ
ban hành Quy chế đào tạo trình
thống giáo
độ đại học
dục quốc
dân

3

1.001926 Xét và công nhận tốt
(B-BGD- nghiệp đại học (theo
285170- niên chế)
TT)

Thông tư số 08/2021/TTGiáo dục và Cơ sở giáo
BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ
đào tạo
dục
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
thuộc hệ
ban hành Quy chế đào tạo trình
thống giáo
độ đại học
dục quốc
dân

2

TT

Số hồ sơ
TTHC
/DVC

Tên TTHC

Tên VB QPPL quy định việc
bãi bỏ TTHC/Lý do bãi bỏ
TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

4

1.002092 Giao nhiệm vụ đào tạo
(B-BGD- tiền tiến sĩ
285146TT)

Thông tư số 35/2012/TTGiáo dục và
BGDĐT ngày 12/10/2012 của
đào tạo
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
thuộc hệ
tạo Quy định đào tạo trình độ
thống giáo
tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng dục quốc
viên có trình độ tiến sĩ cho các
dân
trường đại học, cao đẳng giai
đoạn 2010-2020” được phê
duyệt tại Quyết định số 911/QĐTTg ngày 17/6/2010.
Không còn đối tượng thực hiện

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

5

1.002117 Giao nhiệm vụ đào tạo
(B-BGD- trình độ tiến sĩ theo
285145- phương thức phối hợp
TT)

Thông tư số 35/2012/TTGiáo dục và
BGDĐT ngày 12/10/2012 của
đào tạo
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
thuộc hệ
tạo Quy định đào tạo trình độ
thống giáo
tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng dục quốc
viên có trình độ tiến sĩ cho các
dân
trường đại học, cao đẳng giai
đoạn 2010-2020” được phê
duyệt tại Quyết định số 911/QĐTTg ngày 17/6/2010.
Không còn đối tượng thực hiện

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

6

1.002147 Giao nhiệm vụ đào tạo
(B-BGD- trình độ tiến sĩ ở trong
285144- nước
TT)

Thông tư số 35/2012/TTGiáo dục và
BGDĐT ngày 12/10/2012 của
đào tạo
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
thuộc hệ
tạo Quy định đào tạo trình độ
thống giáo
tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng dục quốc
viên có trình độ tiến sĩ cho các
dân
trường đại học, cao đẳng giai
đoạn 2010-2020” được phê
duyệt tại Quyết định số 911/QĐTTg ngày 17/6/2010.
Không còn đối tượng thực hiện

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

3

Số hồ sơ
TTHC
/DVC

Tên TTHC

7

1.002233
(B-BGD285133TT)

Giao nhiệm vụ bồi
dưỡng và cấp chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ
quản lý giáo dục

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức

Giáo dục và
đào tạo
thuộc hệ
thống giáo
dục quốc
dân

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

8

1.002259
(B-BGD285131TT)

Giao nhiệm vụ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư
phạm cho các cơ sở
giáo dục đại học

Thông tư số 40/2020/TTGiáo dục và
BGDĐT ngày 26/10/2020 của
đào tạo
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
thuộc hệ
tạo quy định mã số, tiêu chuẩn
thống giáo
chức danh nghề nghiệp, bổ
dục quốc
nhiệm và xếp lương đối với viên
dân
chức giảng dạy trong các cơ sở
giáo dục đại học công lập

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

Thông tư số 35/2012/TTĐào tạo với
BGDĐT ngày 12/10/2012 của
nước ngoài
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo 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/QĐTTg ngày 17/6/2010.
Không còn đối tượng thực hiện

Bộ Giáo
dục và
Đào tạo

TT

Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
1 1.001781 Tuyển chọn và cử
(B-BGD- nghiên cứu sinh đi đào
285181- tạo ở nước ngoài
TT)

Tên VB QPPL quy định việc
bãi bỏ TTHC/Lý do bãi bỏ
TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

4

TT

Số hồ sơ
TTHC
/DVC

Tên TTHC

Tên VB QPPL quy định việc
bãi bỏ TTHC/Lý do bãi bỏ
TTHC

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1
1.005068 Giải thể trường phổ
Trùng với thủ tục "Giải thể
thông trung học (theo
trường trung học phổ thông
đề nghị của cá nhân, tổ (theo đề nghị của cá nhân, tổ
chức thành lập trường
chức thành lập trường)" có mã
phổ thông trung học)
1.006389
C. Thủ tục hành chính cấp huyện
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1 1.004487 Thành lập lớp năng
Luật giáo dục năm 2019
(B-BGD- khiếu thể dục thể thao
285377- thuộc trường trường
TT)
tiểu học, trường trung
học cơ sở

Lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

Giáo dục và UBND cấp
đào tạo
tỉnh
thuộc hệ
thống giáo
dục quốc
dân

Giáo dục và UBND cấp
đào tạo
huyện
thuộc hệ
thống giáo
dục quốc
dân

