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Dự thảo 2 

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  

đối với học sinh dự bị đại học 

 

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

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc; 

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

chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh, bồi 

dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng    năm 2021 và thay 

thế Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và 

phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng, trung cấp sư phạm đối với học sinh 

hệ dự bị đại học. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, thủ trưởng 

các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và 

đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; Giám 

đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng  
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đào tạo ngành Giáo dục Mầm non; Hiệu trưởng trường dự bị đại học; Hiệu 

trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chịu trách nhiệm thi hành Thông 

tư này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục; 

- UBVHGD-TTNNĐ của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Bộ trưởng;  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc  

Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ tư pháp); 

- Công báo; 

- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDDT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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