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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /2021/ TT-BGDĐT          Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

  

THÔNG TƯ 

Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở  

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  

Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình Giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương 

trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình Giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở bao gồm: 

I. Những vấn đề chung về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung 

học cơ sở. 

2. Chương trình các môn học. 

Điều 2. Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở 

được thực hiện theo lộ trình như sau: 

1. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. 

2. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7. 

3. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8. 

4. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9. 

Điều 3. Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở ban hành 

kèm theo Thông tư này được áp dụng cho các trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục 

khác thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. 

Hình thức tổ chức dạy học: vừa làm vừa học và các hình thức học tập khác. 

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng  9 năm 2021 

và thay thế Quyết định số 48/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2002 
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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc Trung 

học cơ sở. 

Chương trình Bổ túc Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 

48/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo được áp dụng cho đến khi các quy định tại Điều 2 của Thông tư này 

được thực hiện. 

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

-  Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; 

-  Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo;  

- Như Điều 5 (để thực hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;  

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 

 


