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THÔNG TƯ 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 
 
 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

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 Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong 

lĩnh vực giáo dục. 
 

 

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

a) Thông tư 31/TT ngày 4/11/1989 Hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu cho 

các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm ngoài trường của các trường sư 

phạm; 

b) Thông tư 22/TT ngày 12/11/1992 Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở trong nước; 

c) Thông tư số 25/2003/TT-BGDĐT ngày 09/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi 

mới chương trình giáo dục phổ thông; 

d) Quyết định số 10/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2001 ban hành quy định 

tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ; 
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e) Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non, phổ thông công lập; 

f) Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường 

xuyên.  

2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

Các nội dung quy định về hoạt động thể thao và hoạt động y tế trường học  

tại Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2001 Quy chế giáo dục thể 

chất và y tế trường học. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

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

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giám đốc 

sở giáo dục và đào tạo; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; 

hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạmvà thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBVHGD của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Hội đồng QGGDPTNL; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;    

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;   

- Công báo;  

- Cổng TTĐT Chính phủ;   

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;   

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT, Vụ PC (10).  

BỘ TRƯỞNG 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VỤ PHÁP CHẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /TTr-PC           Hà Nội, ngày          tháng    năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 

 

                                    Kính gửi:  

 

 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 4708/QĐ-BGDĐT ngày 

25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình soạn 

thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo năm 2021; Vụ Pháp chế kính trình … dự thảo Thông tư Bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành trong lĩnh vực giáo dục, như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

 1. Cơ sở pháp lý  

- Thực hiện quy định tại Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, theo đó: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình ban hành, liên tịch ban 

hành hoặc chủ trì soạn thảo; văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban 

thường vụ Quốc hội do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung 

điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan 

ngang bộ;”, Vụ Pháp chế thường xuyên thực hiện rà soát, hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật của ngành để phát hiện những văn bản không còn phù hợp với 

hệ thống pháp luật, văn bản lỗi thời, không còn tính khả thi, hết hiệu lực áp 

dụng, qua đó kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.            

-  Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định: “các hình thức xử lý văn bản được rà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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soát: 1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản: a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được 

áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc 

toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ 

để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà 

không cần thiết ban hành văn bản để thay thế; b) Bãi bỏ một phần văn bản được 

áp dụng trong trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của văn bản không 

còn hoặc một phần nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn 

bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung;”.  

Qua kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 và kết quả rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Tổ Công tác của Thủ tướng 

Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 376/QĐ-

TCT ngày 15/3/2021 về Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu quy 

định của pháp luật về giáo dục đào tạo (không bao gồm giáo dục nghề nghiệp), 

Vụ Pháp chế thấy có một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành không còn phù hợp với hệ thống pháp luật, không còn 

áp dụng trên thực tiễn, cần phải bãi bỏ theo trình tự quy định. 

- Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật 

của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi 

hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. 

(...)”.          

- Khoản 1 Điều 154 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định “Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định xử lý hoặc 

kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát.” 

Như vậy, việc xây dựng Thông tư để bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo 

dục là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo và bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật.              

2. Lý do bãi bỏ một số văn bản QPPL tại dự thảo Thông tư 
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a) Thông tư 31/TT ngày 4/11/1989 Hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu 

cho các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm ngoài trường của các trường sư 

phạm: Các nội dung quy định tại Thông tư 31/TT ngày 4/11/1989 đang thực 

hiện theo Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2003 của Bộ GDĐT 

ban hành quy chế thực hành thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học 

cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy. 

b) Thông tư 22/TT ngày 12/11/1992 Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở trong nước: Các nội dung quy định tại 

Thông tư 22/TT ngày 12/11/1992 đang thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-

BTC ngày 30/3/2018 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

c) Thông tư số 25/2003/TT-BGDĐT ngày 09/6/2003 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ 

việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: Đề nghị bãi bỏ vì Thông tư này 

hướng dẫn cho mua sắm thiết bị phục vụ chương trình thay sách giáo khoa giai 

đoạn 2008 - 2012, giai đoạn hiện nay việc mua sắm thiết bị được thực hiện theo 

các quy định của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và quy định của 

Luật Đấu thầu. 

d) Quyết định số 10/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2001 ban hành quy 

định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ: Phạm vi điều chỉnh không cần 

thiết phải ban hành dưới hình thức VBQPPL. Nội dung này thực hiện theo Quy 

chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

e) Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 Quy chế xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập: Khoản 16 

Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 

6 Điều 45 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ, 

trong đó quy định Bộ Nội vụ “ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

viên chức, quy chế tổ chức thi thăng hạng, xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức”. Tháng 5/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành các quy chế kèm theo 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV. Do đó, Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT đã hết 

hiệu lực từ năm 2019. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Bộ Nội vụ ban hành Nội quy, Quy 

chế tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chủ trì 
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xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án của môn kiến thức chung trong kỳ thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ chức, thực hiện”. Thực 

hiện quy định nêu trên, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Vì vậy, 

việc ban hành quy định về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ. 

f) Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục 

thường xuyên: nội dung của Thông tư đã được quy định chi tiết, cụ thể bởi 

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo.  

g) Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2001 Quy chế giáo dục 

thể chất và y tế trường học: Nội dung quy định về hoạt động thể thao trong nhà 

trường đã được thay thế nội dung đó tại Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường. Nội dung quy định 

về hoạt động y tế trường học quy định về công tác y tế trường học đối với các 

trường mầm non và phổ thông vì đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016. Vì vậy cần nghiên cứu bãi bỏ các 

nội dung quy định về hoạt động thể thao và hoạt động y tế trường học  tại Quyết 

định số 14/2001/QĐ-BGDĐT. 

(Xin gửi kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đề xuất bãi bỏ 

và lý do bãi bỏ) 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Từ đầu năm 2021, Vụ Pháp chế phối hợp các đơn vị thuộc Bộ rà soát các 

VBQPPL hiện hành quy định trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu thông tin, tư 

liệu liên quan, lập Danh mục văn bản QPPL đề nghị bãi bỏ và lý do bãi bỏ. 

Tháng 10/2021, Nhóm rà soát quy định pháp luật về giáo dục đào tạo đã có Báo 

cáo gửi Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật theo yêu cầu của Tổ Công tác.  
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Tháng 9/2021, Vụ Pháp chế đã dự thảo Thông tư bãi một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực 

giáo dục, dự thảo Tờ trình và tổ chức họp nội bộ nhóm soạn thảo để hoàn chỉnh 

Dự thảo 1.   

- Ngày    /  /2021, Vụ Pháp chế gửi dự thảo Thông tư để lấy ý kiến các 

đơn vị thuộc Bộ. Các đơn vị có ý kiến …. Vụ Pháp chế đã tiếp thu và chỉnh sửa 

tại dự thảo (Bảng tổng hợp giải trình ý kiến các đơn vị). 

- Ngày   / /  / 2021, Vụ Pháp chế đã có Tờ trình số    /PC kèm hồ sơ liên 

quan trình xin ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc. 

- Ngày   / /  / 2021, Vụ Pháp chế đã có Tờ trình số    /PC kèm hồ sơ liên 

quan trình xin ý kiến của Bộ trưởng trước khi gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, sở 

giáo dục và đào tạo và đăng tải lên website của Chính phủ, của Bộ để lấy ý kiến. 

-  Ngày    /    /2021, đã đăng tải Dự thảo 2 trên website của Chính phủ và 

của Bộ để lấy ý kiến theo thủ tục quy định. Đồng thời có Công văn số      

/BGDĐT-PC gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, sở giáo dục và đào tạo. Đến nay, Vụ 

Pháp chế đã nhận được … (Bảng tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các đơn 

vị). 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật : “…Đối với thông tư có quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, 

nghĩa vụ, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, liên quan đến nhiều ngành, 

nhiều lĩnh vực hoặc do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ thành lập hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.” và 

khoản 1 Điều 48 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối với các thông tư quy 

định tại khoản 1 Điều 102 của Luật…”. Ngày 31/8/2020, Bộ trưởng đã ký 

Quyết định số    /QĐ-BGDĐT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự thảo 

Thông tư. 

- Ngày   /  /2021 dự thảo Thông tư đã được Hội đồng thẩm định của Bộ tổ 

chức họp thẩm định ngày    /   /2021 và ngày    /   /2021 đã có báo cáo thẩm định 

gửi Vụ Pháp chế. 

 - Vụ Pháp chế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư theo ý kiến của Hội đồng 

thẩm định (Xin gửi kèm theo Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định). 
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III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Dự thảo Thông tư gồm 3 Điều:  

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục. 

Điều 2 quy định hiệu lực thi hành.  

Điều 3 quy định trách nhiệm thi hành. 

Bố cục và nội dung dự thảo Thông tư đảm bảo thể thức của văn bản bãi 

bỏ một số văn bản QPPL. 

 Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực 

giáo dục, Vụ Pháp chế xin kính trình … xem xét, quyết định. 

 Xin gửi kèm theo:  

- Dự thảo Thông tư; 

- Báo cáo thẩm định; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; 

- Bản góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đề xuất bãi bỏ và lý do bãi bỏ; 

- Bảng tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên 

quan./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, PC. 

  VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

  

 

 

 


