
BOLAODONG-THUCNGBINH 
VA xA HO! 

TONG CVC  GLAO  DVC  NGHE NGHIP 

S: It 2 /QD-TCGDNN 

CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

Ha Nôi, ngày 4b tháng OZnám 2022 

QUYETD!NH 
_ 9 A Ye vlçc cong bo ket qua ra soat, hç thong hoa van ban quy phm phap Iut, 

van bàn do Thu tiró'ng ChInh phü ban hânh thuc linh vic quän 1 nhà nu&c 
9 A A cua Tong cisc Giao diic nghe nghiep tinh den ngay 3 1/12/2021 

TONG CVC  TRTfNG TONG CVC  GIAO  DVC  NGHE NGHIP 

Can cz Lugt Ban hành van ban quyphgm pháp lut, Lut tha dói, bó sung 
mót s dieu cña Lut Ban hành van ban quyphgm pháp luat, 

Can thNghj djnh so 34/2016/ND-cP ngày 14/5/2016 cia GhInhphi quy 
djnh chi tiet mpt so' dieu và bin pháp thi hành Luat Ban hành van ban quy phgm 
pháp lut, Nghj djnh so' 154/2020/ND-CF ngày 31/12/2020 cña GhInh pIii sta 
do'i, bo' sung m?t so' diu caa Nghj djnh so' 34/2016/ND-CP, 

án th Quyet djnh so' 29/201 7/QD-17'g ngày 03/7/201 7cza Thz twO'ng 
Cinnhphu quy djnh chztc nang, nhl?m vy, quyen hqn va co' cau to chwc cua Tong 
cyc Giáo dyc nghe nghip thuc Bô Lao dông - Thu'ong binh và Xâ hi, 

Theo d nghj cia Vy trithng Vu Pháp chef  - Thanh tra. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay kt qua rà soát, h thong hóa 

van bàn quy pham pháp 1u.t, van bàn do Thu trcng Chlnh phü ban hành thuc 

linh vrc quàn 1 nhà nuâc cüa Tng c1ic Giáo diic ngh nghip tinh dn ngày 

3 1/12/2021, bao gm: 

1. Danh miic van bàn quy pham pháp 1ut con hiu 1rc thuc ltnh virc giáo 
A dic nghe nghiep: Phii 1tc I. 

2. Danh mic vAn ban quy phm pháp 1ut ht hiu 1irc mt ph.n thuc linh 

vrc giáo diic ngh nghip: Phi 1ic II. 

3. Danh mic vAn bàn quy phm pháp 1u.t hét hiu 1irc toàn b thuc lTnh 
virc giáo diic ngh nghip: Ph 1ic Ill. 
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4. Danh mic van ban do Thu tithng ChInh phü ban hành con hiu 1irc thuc 

linh virc giáo dic ngh nghip: Phi Iiic IV. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. 

Diu 3. Chánh Vn phOng, Vi trithng V%1 Pháp ch - Thanh tra, Thu tnthng 

các don v có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyt djnh nay.!. 

Ncvinhmn: 
-NhuDiêu3; 
- B tnróng (de báo cáo) 
- Thir trithng Lê T.n Dung (d báo cáo); 
- Vi Pháp ch (d ph6i hqp); 
- Sä LDTBXH các tinhltp; 
- Các c sâ GDNN (c1 thuc hin); 
- Trang TDT TCGDNN (dê dAng tãi); 
- Lixu: VT, PC1T. 

Trirong Anh Dung 



Phulucl 

DANII M1JC VAN BAN QUY PH4M PHAP LUJT CON HIW LVC 
THUQC LINH VTTC GL4O DVC  NGHE NGHIP 

(tInh dn ngày 31/12/2021) 
(Kern theo Quyet d.inh so 4o /QD-TCGDNN ngaylO /02/2 022 cua Tong cyc Giao dyc nghe nghip, 

TT Ten loai 
van ban 

So,kyhiçu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yeu cua van ban 

.. Thin diem . co hieu hrc Ghi chu 

1 Lut 74/2014/QH 13 
ngày27/11/2014 

Lut Giáo duc ngh nghip 01/7/2015 

2 Nghi dinh 33/1998/ND-CP 
ngày 23/5/1998 

Thanhlâp Tng ciic Dy ngh thuc B Lao dng - Thrnmg binh 
vàxã hôi 

07/6/1998 

3 Nghj djnh 31/2015/ND-CP 
ngày 24/3/2015 

Quy djnh chi tit thi hành mOt  s6 diu cüa Lust  Vic lam v dánh 
giá, cp chiing chi k nng ngh quôc gia 

15/5/2015 Hét hiu lvc 
mt phAn 

4 Nghj djnh 79/2015/ND-CP 
ngày 14/09/20 15 

Quy djnh xir pht vi phm hành chinh trong linh virc giáo dic ngh 
nghip 

01/11/2015 

5 Nghj dlnh 113/2015/ND-CP 
ngày 09/10/2015 

Quy djnh phi cp däc thU, phii c.p uu dai, ph'i cp trách nhim 
cong vic và phii c.p nng nhçc, dc hai,  nguy him di vâi nhà 
giáo trong các c s& giáo dic ngh nghip cong 1p 

01/01/2016 

6 Nghi djnh 143/2016/ND-CP 
ngày 14/10/2016 

Quy dinh diu kin d.0 tu va hot dng trong linh vrc giáo diic 
ngh nghip 

14/10/2016 H&hiu1irc 
mt phn 

7 Nghi djnh 49/201 8/ND-CP 
ngãy 30/3/20 18 

Quy dinh v kim dinh cMt hrçng giáo diic ngh nghip 15/5/2018 Ht hiêu hsc 
mt•phn 

8 Nghi dinh 15/2019/ND-CP 
ngày 01/02/2019 

Quy dinh chi tit môt si diu va bin pháp thi hành Lust giáo dic 
ngh nghip 

20/3/20 19 
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TT 
Ten ba! 
van ban 

- So,kyhieu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yeu cua van ban 

Tho'i them . .,. 
co hieu hrc 

Ghi chu 

9 Nghj dnh 81/2021/ND-CP 
ngày 27/8/2021 

Quy djnh cc ch thu, quãn 1 hçc phi d6i vâi cci sâ giáo diic thuc 
h th6ng giáo diic quc dan và chInh sách min, giãm h9c phi, h 
trçc chi phi h9c tap; giá djch viii trong linh viic giáo diic, dào tao 

15/10/202 1 

10 Quyt djnh 
Thu tuâng 

67/1998/QD-TTg 
ngày 26/3/1998 

Chuyn giao nhim vx quãn 1 Nhà nuâc v dào tao  tx B Giáo 
diic và dào tao  sang BO Lao dng - Thuong binh và Xã hOi 

10/4/1998 

11 Quy& djnh 
Thu tuâng 
Chinh phü 

46/2015/QD-TTg 
ngay28/09/2015 

Quy djnh chInh sách h tr dào tao  trInh d s cp, dao tao duài 
3tháng 

01/01/2016 

12 Quy& djnh 
Thu tuâng 
Chinh phü 

53/20 15/QD-TTg 
ngày 20/10/2015 

ChInh sách n,i trCi d6i vâi hQc sinh, sixth viên h9c cao dng, trung 
cp 

01/01/2016 H& hiu 1irc 
mt pMn 

13 Quyt djnh 
Thu trn'Yng 
ChInh phu 

29/2017/QD-TTg 
ngày 03/7/2017 

Quy djnh chirc näng, nhim vbx, quyn hn và ca cu të, chüc cüa 
T6ng c1ic Giáo diic ngh nghip thuOc  B Lao dng - Thrning binh 
và X hOi 

21/8/2017 

14 Thông tiz 178/1998/TT-TCCP 
ngày 04/6/1998 

Huàng dk thixc hin Quyt djnh s6 67/1998/QD-TTg ngày 
26/3/1998 cüa Thu tuâng ChInh phü v vic chuyn giao nhim 
vi quãn 1 Nhà ntrâc v dào tao ngh t& B Giáo dic và dào tao 
sang B Lao dng - Thuang biith và X hi 

19/6/1998 

15 Thông tu 14/2007/TT-BLDTBXH 
ngày 30/8/2007 

Huâng dn xp hang các trixàng cao dng ngh& tnxing trung cp 
ngh, trung tam day  ngh cong 1p 

29/9/2007 

16 Thông tu 38/201 5/TT-BLDTBXH 
ngày 19/10/2015 

Quy djnh ye chirng chi k5 näng ngh qu6c gia, cp và quã.n 1' vic 
cp chirng chi k5' nng ngh quôc gia 

05/12/2015 H& hiu Itrc 
mt phân 

17 Thông tu 42/2015/TT-BLDTBXH 
ngày 20/10/2015 

Quy djnh v dào tao trInh do so cp 05/12/2015 H& hiêu krc 
rntphn 
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TT Ten loai 
van ban 

S,k3hiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yeu cua van ban 

Thori them 
co hieu hrc 

Ghi chit 

18 Thông tu 43/2015/TT-BLDTBXH 
ngày 20/10/2015 

Quy djnh v dao tao  thir&ng xuyên 05/12/2015 Ht hiu lvc 

môt phn 

19 Thông tu 56/2015/TT-BLDTBXH 
ngày 24/12/2015 

Huâng dn vic xay dmg, thAm djnh và cong b tiêu chuân k9 
näng ngh qu6c gia 

15/02/2016 

20 Thông tu 57/201 5/TT-BLDTBXH 
ngày 25/12/2015 

Quy dnh v Diu 1 Trung tam giáo diic ngh nghip 10/02/2016 Ht hi@i lire 

môt phn 

21 Thông tu 19/2O16iTT-BLDTBXH 
ngày 28/06/2016 

Huóng dk thi hành mt S6 diêu cüa Nghj djnh s6 31/20151ND- 
CP ngày 24/3/2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mOt 
s6 diu cüa L4t Viec lam v dánh giá, cp chIrng chi k5 nãng 
ngh quôc gia 

16/8/2016 Ht hiêu 1irc 

mt ph.n 

22 Thông til 43/2016/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2016 

Huàng dk thirc hin chInh sách h trg dao tao  ngh cho các d6i 
tuçlng quy djnh tai  fMu 14 Nghj djnh s6 61/20151ND-CP ngày 
09/7/2015 cüa ChInh phü v chInh sách h trq tao  vic lam và Qu5 
quôc gia ye vic lam 

12/02/2017 

23 Thông ti.r 03/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 01/03/2017 

Quy djnh v quy trInh xây dijng, th.m dinJi và ban hãnh chuang 
trmnh; t6 chIrc biên soan, lira ch9n, th.m djnh giáo trInh dào tao 
trInh d trung c.p, trinh do cao ding 

14/4/2017 

24 Thông tu 06/2017/TT-BLBTBXH 
ngày 08/03/2017 

Quy dnh v tuyn ding, sü diing, b6i throng d6i vâi nhà giáo giáo 
dic ngh nghip 

01/5/2017 

25 Thông tu 07/201 7/TT-BLDTBXH 
ngày 10/03/2017 

Quy djnh ch dO lam vic cüa nhà giáo giáo diic ngh nghip 01/7/2017 

26 Thông tir 08/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 10/03/2017 

Quy dinh chun v chuyên môn, nghip vi cüa nhà giáo gião dic 
ngh nghip 

01/5/2017 

27 Thongtu 09/201 7/TT-BLDTBXH Quy djnh t6 chirc thrc hin chirang trInh dào t?o  trInh dO trung 26/4/2017 
ngày 13/03/2017 cp, trInh do cao ding theo niên ch hoäc theo phixang thi.c tIch  
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TT 
Ten loai 
van ban 

S,khiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yeu cua van ban 

Thox them 
co hieu hrc 

Gha chu 

lüy mô dun hoc tIn chI; quy ch kim Ira, thi, xét cong nhn t& 
nghip 

28 Thông liz 1O/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 13/03/2017 

Quy djnh mu bang t6t nghip trung c.p, cao dâng; in, quàn 1, 
cp phát, thu hi, hüy bô b&ng t& nghip trung cp, cao d.ng 

26/4/20 17 Hthiu1c 
mt phn 

29 Thông liz 12/2017/TT-BLfTBXH 
ngày 20/04/20 17 

Quy djnh kh& hrqng kin thirc t6i thiu, yêu cau v nang 1rc ma 
nguii h9c dt duqc sau khi t6t nghip trInh dO trung cap, trInh dO 
cao däng 

15/6/2017 

30 Thông ttx 15/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 08/06/2017 

Quy djnh tiêu chi, tiêu chuan kim djnh ch.t hrcng giáo dic ngh 
nghip 
DInh chInh bái Quyet djnh s 1229/QD-BLDTBXH ngày 
04/8/2017 

24/7/2017 

31 Thông lii 17/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 30/06/2017 

B an hành quy ch cong tác h9c sixth, sixth viên trong truàng trung 
c.p, tru?lng cao d.ng 

14/8/2017 

32 Thông liz 22/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 10/08/2017 

HuOng dn thirc hin mOt  s6 diu cüa Nghj djnh s6 113/2015/ND- 
CP ngày 09/11/2015 cña ChInh phü quy djnh phii c&p d.c thü, phi? 
c&p izu di, phi? cp trách nhim cOng vic và ph%i cp nng nh9c, 
dOc hai, nguy him di vâi nhà giáo trong các co sà giáo dl?c ngh 
nghip cong 1p 

25/9/2017 

33 Thông liz 27/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 21/9/2017 

Quy djnh dào tao  lien thông gitta các trmnh dO trong giáo dl?c ngh 
nghip 

05/11/20 17 

34 Thông lix 28/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 15/12/2017 

Quy dlnh  h th6ng bão dam ch&t luqng cüa c sâ giáo di?C  ngh 
nghip 

01/2/2018 

35 Thông lix 29/2017/TT-BLDTBXH 
ngãy 15/12/2017 

Quy djnh v lien kt t chirc thrc hin chuong trInh dào tao 29/01/2018 
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TT 
Ten loai 
van ban 

So,k3hiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 

- 
Trich yeu cua van ban 

Thoi diem , . 
co hieu luc 

Ghi chu 

36 Thông ttr 31/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/20 17 

Quy djnh v dào tao  trInh dO cao dng, trung cAp, so cAp theo hinh 
thirc dào tao  vra lam vra h9c 

12/02/2018 

37 Thông tu 34/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 29/12/2017 

Quy djnh vic cong nhn d6i vâi van bang, chrng chi giáo dic 
ngh nghip do co s giáo dic ngh nghip nuàc ngoài cap 

12/02/2018 

38 Thông tu 36/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 29/12/2017 

Ban hành Danh miic ngành, ngh h9c nng nhç)c, dOe hai, nguy 
him trInh dO trung cAp, trInh d cao dng 

12/02/2018 

39 Thông tix 37/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 29/12/20 17 

Ban hành Danh mic nganh, ngh dào tao  trInh dO trung cAp, trinh 
dO cao d.ng kho tuyn sinh nhung xA hOi  CO nhu cu 

12/02/2018 

40 Thông tu 38/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 29/12/2017 

Quy djnh chuong trInh bi duong nghip vii six phm cho nhà giáo 
day trinh dO so cAp; mu chi'rng chi, mu bàn sao; quãn l phôi va 
chirng chi nghiOp vi six pham day  trInh dO so cAp 

12/02/2018 

41 Thông tu 03/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 15/6/2018 

Quy djnh tiêu chuAn chirc danh ngh nghip viên ch'rc chuyên 
ngành giáo due ngh nghip 

01/8/2018 

42 Thông tix 06/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 01/8/2018 

Quy dinh danh muc co sr 4t chAt, trang thit bj dánh giá k5' nng 
ngh qu6c gia cho các ngh K thut khai thác mô hAm là; K 
thuat xay drng mó hAm là và K5 thut co din mO hAm là a cac 
bc trInh d k51 nng ngh 1,2,3 

15/9/2018 

43 Thông tu 08/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 14/8/2018 

Quy djnh djnh mire kinh t - k thut v dào tao  trInh dO trung 
cAp, trInh dO cao dAng cho các ngh: DiOn cong nghip; K thut 
may lanh  và diu hôa không khI; Vn hành may thi Cong nn; Vn 
hành cAn, cAn triic; K thut xây drng; Bâo v thixc 4t; Ch biên 
và bâo quàn thiry san; Quân trj mang  may tInh; Quàn trj kinh 
doanh xäng dAn và gas 

01/10/2018 

44 Thông tu 10/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 26/9/2018 

Quy djnh chuong trinh, th chirc day  hoc và dánh giá kt qua hçc 15/11/2018 
tp mon hçc Giáo diic quc phông và an ninh thuOc khi các mon 
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TT Ten loai 
van ban 

S,khiên; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 

- Trich yeu cua van ban Thoi them 
co hieu hrc Ghi chu 

h9c chung trong chuong trInh dào tao  trInh dO trung cAp, trInh dO 
cao d.ng 

45 Thông tu 11/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 26/9/2018 

Ban hành chircing trInh mon h9c Tin h9c thuOc khM các mon hQc 
chung trong chucrng trInh dào tao  trInh dO trung cAp, trInh dO cao 
dng 

15/11/2018 

46 Thông lii 12/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 26/9/2018 

Ban hãnh chucing trInh mon h9c Giáo d%ic th chAt thuOc khi các 
mon hpc chung trong chucing trInh dào tao  trinh dO trung cAp, trInh 
dO cao d.ng 

15/11/2018 

47 Thông tu 13/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 26/9/2018 

Ban hành chucing trInh mon h9c Pháp 14t thuOc kh6i các mOn hQc 
chung trong chixong trInh dào tao  trmnh dO trung cAp, trInh dO cao 
d.ng 

15/11/2018 

48 Thông tu 21/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 30/11/20 18 

Quy djnh tiêu chI xác djnh chucrng truth chAt luçing cao trInh dO 
trung cAp, trInh dO cao dâng 

15/01/2019 

49 Thông tu 23/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 06/12/20 18 

Quy djnh v h sa, s sách trong dào tao  trInh dO trung cAp, trInh 
dO cao dng 

21/01/2019 

50 Thông tir 24/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 06/12/2018 

Ban hành chucing trinh mOn hQc Giáo diic chInh frj thuOc kh6i các 
mOn h9c chung trong chuong trInh dào tao  trInh dO trung cAp, trInh 
dO cao dng 

21/01/2019 

51 Thông tu 27/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 25/12/2018 

Quy djnh v quy ch dánh giá cAp the kim djnh viên chAt luqng 
giáo dic ngh nghip; quy trInh, chu k' kim djnh chAt luçmg gião 
thic ngh nghip 

15/02/2019 

52 Thông tu 28/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 25/12/20 18 

Quy djnh chucing trInh bi duO'ng nghip vi sir pham cho nhà. giao 
day trInh dO trung cAp, day  trInh dO cao d&ng; mâu và quy ch 
quãn 1, cAp chrng chi nghip vi1 sir pham day trInh dO trung cAp, 

I day trInh dO cao dAng 

08/02/2019 
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TT Ten loal 
van ban 

S,k5'hiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yeu cua van ban Thoi them 

co hieu hrc Ghi chu 

53 Thông tu 32/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 26/12/2018 

Huàng dLi vic h trq dao tao  ngh d6i voi lao 1ng dang 1am 
vic trong doanh nghip nhó và vra 

08/02/2019 

54 Thông ti' 33/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 26/12/2018 

Quy djnh v dào tao  trInh dO cao dkg, trung cp, s cp theo hInh 
thi'ic dào tao  tir xa, tir h9c có huó'ng dn 

08/02/2019 

55 Thông tu 34/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 26/12/2018 

Si'ra d6i, b sung mOt  s diu Thông ti' s6 42/2015/TT-BLDTBXH 
ngày 20/10/2015 quy djnh v dào tao  trInh dO sa cp, Thông tu so 
43/2015/TT-BLDTBXH ngày 20/10/2015 quy djnh v dào tao 
thithng xuyên, Thông tis s 07/2017/TT-BLDTBXH ngày 
10/3/2017 quy dnh ch d lam vic cña nhà giáo giáo d%ic ngh 
nghip, Thông tu s6 08/2017/TT.BLDTBXH ngày 10/3/2017 quy 
djnh chun v chuyên môn, nghip vi d6i vâi nhà giáo giáo dic 
ngh nghip, Thông tu s 10/2017/TT-BLDTBXH ngày 
13/3/20 17 quy djIIh v mu bang tót nghip trung cap, cao 
vic in, quán 15', cp phát, thu hi, hüy bó bang t6t nghip trung 
cp, cao dang và Thông tu s 31/2017/TT-BLDTBXH ngày 
28/12/2017 quy djnh v dào tao  trInh dO cao dang, trung cp, sd 
cp theo hinh thirc dào t?o  vera iam vra hpc 

08/02/2019 

56 Thông tu 38/201 8/TT..BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Quy diIIJTI tiêu chu.n, djnh mirc si'r ding din tIch cong trmnh sir 
nghip thuOc  lTnh vrc giáo dic ngh nghip 

10/02/2019 

57 Thông tu 40/201 8/TT-BLDTBXH 
ngãy 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh k1ii hrçnig kin thuxc t& thiu, yêu câu ye näng 
1irc ma ngixi hpc dat  duçic sau khi t nghip trInh dO trung c&p, 
trInh dO cao d.ng các nganh, ngh thuOc lTnh vrc ngh thu.t, m 
thuat và ngôn ngQ 

10/02/2019 

58 Thông tu 41/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh khi hrcing kin th(rc t6i thiu, yêu cu v näng 
1rc ma ngui hçc dat  duçic sau khi t& nghip trInh dO trung cap, 

10/02/2019 
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TT 
Ten loai 
van ban 

S,khiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yen cua van ban 

Thoi them 
co hieu hrc 

Ghi chu 

trInh do cao dng các nganh, ngh thuc linh vrc báo chi, thông 
tin, kinh doanh và quãn 1 

59 Thông tu 44/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh kh6i lucing kik thüc t6i thiu, yêu cAu v näng 
1?c ma ngithi hçc dt duçic sau khi t& nghip trInh d trung c.p, 
trInh dO cao d.ng các ngãnh, ngh thuOc linh virc may tinh và cong 
ngh thông tin 

10/02/2019 

60 Thông tu 45/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh khi luçmg kin thCrc t6i thiu, yêu cu v näng 
1irc ma ngu1i h9c dt dixçc san khi t6t nghip trInh dO trung c.p, 
trInh dO cao dng các ngành, ngh thuOc linh vijc cong ngh k5 
thu.t kin true, cong trInh xây drng, cc khI, din, din tr, truyn 
thông vã hóa hQc 

10/02/2019 

61 Thông tu 46/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh khi luçing kin thrc t6i thiu, yêu c.0 v nng 
1irc ma ngu&i hçc dt duçic sau khi t6t nghip trInh dO trung c.p, 
trInh dO cao dng các ngành, ngh thuOc linh vrc 4t 1iu, 1uyn 
kim, san xut và cong ngh k thu.t khác 

10/02/2019 

62 Thông tu 47/201 8iTT-BLETBX1H 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh kh6i lixcing kin thirc thi thiu, yen cu v nang 
1irc ma ngui hpc dat  dixcic sau khi të,t nghip trInh d trung cp, 
trInh dO cao d.ng các ngãnh, ngh thuOc linh vrc k5 thu.t c khI 

10/02/2019 

63 Thông tu 48/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh khëi ltrçing kin thirc t6i thiu, yêu c.0 v näng 
1irc ma ngu?i h9c d?.t  ducc sau khi t6t nghip trInh dO trung c.p, 
trInh dO cao dng các nganh, ngh thuOc linh vrc kj' thut din, 
din tü và vin thông 

10/02/2019 

64 Thông tu 50/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh kh6i h.rçing kin thi.'rc t6i thiu, yêu c.0 v näng 
1ire ma nguâi h9c dat  dixqc sau khi t6t nghip trInh dO trung c.p, 

10/02/2019 



11 

TT Ten loai 
van ban 

S,khiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yeu cua van ban 

Tho'i diem 
co hieu hrc 

Ghi chu 

trInh d cao d.ng các ngành, ngh thuOc  llnh vixc k9 thut mô Va 
k5' thuât khác 

65 Thông tu 51/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy dinh khi luçing ki&i thüc t6i thiu, yeu cu v nàng 
1rc ma ngu?ñ hQc dt ducic sau khi t& nghip trInh dO trung cap, 
trInh dO cao dng các ngành, ngh thuOc llnh virc san xut, ch 
bin và xây dirng 

10/02/2019 

66 Thông tu 52/20181TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hãnh Quy djnh khi hxçing kin th1rc t6i thiu, yeu cu v näng 
1irc ma ngi.ri hQc dt ducc sau khi t& nghip trInh dO trung cp, 
trInh dO cao ding các ngành, ngh thuOc 11th vrc nông, lam 
nghip, thüy san và thu y 

10/02/2019 

67 Thông tii 54/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh kh6i luçing kin thüc t6i thiu, yêu câu ye nng 
1rc ma ngui h9c dt duqc sau khi t6t nghip trinh dO trurig cp, 
trInh dO cao ding các ngành, nghà thuOc  llnh virc süc khôe và djch 
vi xà hOi 

10/02/2019 

68 Thông tu 55/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hành Quy djnh kh6i luorng kin thi'rc thi thiu, yeu cu v nàng 
hrc ma nguii h9c dt duqc sau khi t6t nghip trInh dO trung cLp, 

trinh do cao dng các ngành, ngh thuOc 11th virc du ljch, khách 
s?n, th thao và. djch vi cá nhân 

10/02/2019 

69 Thông tu 56/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2018 

Ban hânh Quy djnh kh6i luçmg kin thirc ti thiu, yeu cu v näng 
1irc ma ngithi hQc dt dugc sau khi t& nghip trInh dO trung cp, 
trmnh do cao ding các ngãnh, ngh thuOc lThh virc djch vi 4n tãi, 
môi trixng và an ninh 

10/02/2019 

70 Thông tu. 03/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 17/01/2019 

Ban hành chuang trmnh mon hQc Ting Anh thuOc khi các mon 
hoc chung trong chi.rang trInh dào to trmnh dO trung cap, trInh dO 
cao d&ng 

05/3/20 19 
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TT Ten loai 
van ban 

S6,khiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yen cua van ban Tho'j them 

co hieu hrc Ghi chu 

71 Thông tix 12/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 12/8/2019 

Hixâng dn vic chuyn xp 1uong chirc danh ngh nghip viên 
chirc chuyên ngành giáo dic ngh nghip 

26/9/2019 

72 Thông tu 19/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 23/12/2019 

Ban hành quy dinh  khé,i hrcing kMn thirc t6i thiu, yêu c.0 v nng 
1ire ma ngu?ñ hçc dt ducc sau khi t6t nghip trInh d trung cp, 
trInh d cao dng các nganh, ngh thuc linh vrc ngh thu.t, bão 
chf và thông tin 
Duçrc dInh chInh bái Quylt djnh s 600/QD-LDTBXH ngày 
29/5/2 020 ('DInh chInh Thông tw ban hành Quy djnh khi luring 
kiln thz-c ti thilu, yeu cu v náng 4tc ma ngu'&i hQc dçxt diryc 
sau khi tlt nghip trInh dç5 trung cap, trInh do cao dáng) 

06/02/2020 

73 Thông tix 20/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 23/12/2019 

Ban hành quy djnh kh6i hrqng kin thirc tM thiu, yeu c.0 v näng 
1irc ma ngui h9c dt ducic sau khi t& nghip trinh d trung c&p, 
trInh d cao dng các ngành, ngh thuOc ITnh vrc kinh doanh, quân 
1 và pháp 1ut 

06/02/2020 

74 Thông tu 21/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 23/12/20 19 

Ban hành quy djnh kh6i krcmg kin thrc t6i thiu, yêu cu v näng 
1rc ma ngui h9c dt duqc sau khi t& nghip trInh dO trung cp, 
trInh dO cao ding các ngành, ngh thuOc 1mb virc may tInh, cong 
ngh thông tin và cong ngh k thu.t 

06/02/2020 

75 Thông tu 22/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 23/12/20 19 

Ban hành quy (ljnh kh6i lucmg kin thüc ti thiu, yêu c&u ye nãng 
1rc ma ngui hpc dat  duqc sau khi tht nghip trinh dO trung cp, 
trInh dO cao dng các ngành, ngh thuOc  linh vxc k thut 
Du'cyc dInh chInh bó'i Quye't djnh sl 600/QD-LDTBXH ngày 
29/5/2 020 ('DInh chInh Thông tu' ban hành Quy djnh khli lur'ng 
kiln thc t6i thilu, yêu cdu v näng ly'c ma ngithi hQc dgt du'cjc 
sau khi tcfr nghip trInh d5 Irung clp, trinh d5 cao dáng,) 

06/02/2020 
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TT 
Ten loai 
van ban 

S,khiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hank van ban 
Trick yen cua van ban 

Tho'i diem 
co hieu lire 

Ghi chu 

76 Thông tu 23/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 23/12/20 19 

Ban hànli quy djnh kh6i krcmg kin thi'rc t6i thiu, yêu cAu v näng 
1irc ma nguñ h9c dt duçc sau khi t& nghip trmnh dO trung cp, 
trInh dO cao dng các ngành, ngh thuOc linh virc san xut, ch 
bin Va nông nghip 
Du'o'c dInh chInh bó'i Quyê't djnh sd 600/QD-LDTBXH ngày 
29/5/2020 ('DInh chmnh Thông tu' ban hành Quy djnh khôi lwçrng 
kiln thz'c ti thiu, yeu cu v náng 4c ma ngu'ài hQc dt duTyc 
sau khi tat nghip trinh d3 trung clp, trinh dç5 cao dtng) 

06/02/2020 

77 Thông tu 24/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 24/12/2019 

Ban hành djnh mirc kinh th - k thut v dào t.o trhih dO trung 
cAp, trinh dO cao ding cho mOt  s ngh thuOc  nhóm ngh cong 
ngh, ky thut; nông nghip, lam nghip, thüy san 

08/02/2020 

78 Thông tix 25/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 24/12/20 19 

Ban hành dinh  miTre kinh t - k51 thi4t v dào to trInh dO trung 
cAp, trinh dO cao ding cho mOt  s6 ngh thuOc  nhOm ngh din, 
diên tiTr; cong ngh thông tin; xây drng, kin trüc và djch vi 

08/02/2020 

79 Thông tu 26/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 25/12/2019 

B an hành danh mic thit bj dào t.o ti thiu trinh dO trung cap, 
cao dAng cho mOt  s ngh thuOc thOrn ngh din, diOn  tiTr; cong 

09/02/2020 

ngh thông tin; nông nghiep, lam nghip, thñy san; djch vi.i và ch 
bin 

80 Thông tu 27/201 9/TT-BLDTBXH 
ngày 25/12/2019 

Ban hành danh miic thi&t b dào to ti thiu trinh dO trung cAp, 
cao ding cho mOt  s ngh thuOc nhóm ngh cong ngh, k thut 

09/02/2020 

81 Thông tu 3 1/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2019 

Quy djnh tiêu chuAn, diu kin, nOi  dung và hInh thiTre thi hoac  xét 
thang hang chiTrc danh ngh nghip viên chiTrc chuyên ngành giáo 
dic ngh  nghip 

20/3/2020 
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TT Ten loai 
van ban 

S,khiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hânhvãnbãn 

- Trich yeu cua van ban Thai them 
có hiêu lirc Ghi chu 

82 Thông tu 32/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2019 

Quy dinh v tiêu chun các c so dào tao,  nghien ci'ru dixcic t6 chrc 
bi duOng tiêu chun chrc danh ngh nghip viên chiic chuyên 
ngãnh giáo diic ngh nghip 

01/6/2020 

83 Thông liz 33/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2019 

Quy djnh v t chrc hoat dng th d1ic, th thao, vn hóa, van 
ngh các ca sO giáo duc ngh nghip 

15/02/2020 

84 Thông liz 38/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2019 

HuOng dn xây dirng môi trumg giáo d%ic an toàn, lãnh mnh, 
than thin, phông, chng bao  1rc h9c dix&ng trong các cci sO giáo 
dijc ngh nghip 

15/02/2020 

85 Thông tu 3 9/20 19/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2019 

Quy djnh danh miic c sO 4t cht, trang thit bj dánh giá kj näng 
ngh quc gia cho ngh Cong ngh thông tin (irng dmg phn 
mm) 0 các bc trInh d icy näng ngh 2, 3 

15/02/2020 

86 Thông tix 40/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2019 

Quy djnh danh mc c sO 4t chat, trang thi& bj dánh giá ky näng 
ngh quc gia cho ngh Din tO cong nghip 0 các bc trInh d kg 
nângngh1,2,3 

15/02/2020 

87 Thông tu 41/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/20 19 

SOa di, b6 sung mt s6 diu cüa Thông tu sê, 38/2015/TT- 
BLDTBXH ngày 19/10/20 15 quy djnh v chOng chi ky näng ngh 
qu6c gia, d.p và quân l vic cp chOng chi ky näng ngh qu6c 
gia và Thông tu s6 19/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/6/2016 v 
vic huOng dn thi hành mOt  s diu cüa Nghj djnh s 
31/2015/ND-CP ngày 24/3/2015 cüa ChInh phü quy dnh chi tit 
thi hành mt s6 diu cüa Lut Vic lam v dánh giá, c.p chOng 
chi icy nng ngh quôc gia 

15/02/2020 

88 Thông tu 05/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 16/8/2020 

Quy djnh quy ch t chOc và hoat dng cüa Trung tam Giáo diic 
ngh nghip cong 1p cp huyn 

01/10/2020 
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TT 
Ten ioai 
van ban 

S,k'hiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich yeu cua van ban 

Tho'i diem . . 
co hieu hrc 

Ghi chu 

89 Thông tu 07/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 12/10/2020 

Quy djnh vic xây dmg, thm djnh và ban hành djnh mi'rc kinh th 
- k5' thut v dào tao  áp ding trong 1mb vrc giáo diic ngh nghip 

01/10/2021 

90 Thông tu 12/20201TT-BLDTBXH 
ngày 27/11/2020 

Ban hành quy djnh ca sâ 4t chat trong thirc hành, thirc nghim, 
thi nghim dào tao  trInh dO trung cp, trInh dO cao dâng cho 02 
nganh, ngh: Ct got kim '°a;  K5 thut may lanh và diu hôa 
không khI 

15/01/2021 

91 Thông tu 1 5/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2020 

B an hành danh miic thi& bj dào t?o  t6i thiu trInh dO trung cp, 
trInh dO cao d&ng cho 41 ngành, ngh 

15/02/2021 

92 Thông tu 16/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2020 

Ban hành quy djnh drnh mrc kinh t - k5 thut ye dào tao  trInh dO 
trung cp, trInh dO cao ding cho 46 ngành, ngh 

15/02/2021 

93 Thông tir 19/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2020 

Quy djnh v HOi  giâng nba giáo giáo diic ngh nghip 10/3/2021 

94 Thông tu 20/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 3 0/12/2020 

Quy djnh cci si thirc hin bi dix6ng nghip vi su pham cho nba 
giáo giáo due  ngh nghip 

10/3/2021 

95 Thông ttr 21/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2020 

Sra d,i, b6 sung mOt  s diu cüa Thông tu s 08/2017/TT- 
BLDTBXH ngày 10/3/2017 cüa BO tru?lng BO Lao dOng - Thuong 
binh và Xã hOi  quy djnh v chu.n chuyên môn, nghip vul cüa nha 
giáo giáo duic  ngh nghip 

10/3/2021 

96 Thôngtu 24/2020/TT-BLBTBXH 
ngày 30/12/2020 

Si'ra di, b sung mOt  s diu cüa Thông tu s6 10/2017/TT- 
BLDTBXH ngày 13/3/20 17 cüa BO truâng BO Lao dOng - 
Thucing binh và Xä hOi  quy djnh v mu bang t& nghip trung 
cp, cao dang; in, quãn 1, cAp phát, thu hi, hüy bO bang t& 
nghip trung cAp, cao dang 

01/01/2022 

97 Thông tu Ban hãnh Danh muic  ngânh, ngh dào tao  cAp IV trinh dO trung 14/02/2021 
cAp, trinh dO cao d&ng 

26/2020/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2020 
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TT Ten loai 
van ban 

S,k'hiêu; 
ngay, thang, nam ban 

hanh van ban 
Trich ycu cua van ban Thw diem . co hieu lire Ghi chu 

98 Thông tu 05/202 1/TT-BLDTBXH 
ngày 07/7/2021 

Quy djnh quy ch tuyn sinh và xác djnh chi tiêu tuyn sinh trInh 
dO trung cp, trInh dO cao dng 

22/8/2021 

99 Thông tu 10/202 1/TT-BLDTBXH 
ngày 10/9/2021 

Ban hành 116 djnh mi'rc kinh th - k thut cho các ngành, nghê v 
dào tao  trInh dO trung cp, trInh dO cao dng 

100 Thông tu 14/2021/TT-BLDTBXH 
ngày 21/10/2021 

Quy dnh ye Dieu lç tnnmg trung cap 
15/12/202 1 

101 Thông tu 15/202 1/TT-BLDTBXH 
ngày 21/10/2021 

Quy dnh ye Diêu 1 tru?mg cao dang 
15/12/2021 

102 Thông tu 16/2021/TT-BLDTBXH 
ngày 08/11/202 1 

Ban hành danh miic thi& bj dào tao  t& thiu trInh do trung cap, 
trInh dO cao ding cho 98 ngành, ngh 

103 Thông tu 34/2021/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/2021 

Sra di, b sung mOt  s6 diu cüa Thông tu s 27/2018/TT- 
BLDTBXH ngày 25/12/20 18 cüa BO trung BO Lao dng - 
Thuong binh và Xä hOi  quy djnh v quy ch dánh giá cap the kim 
djnh viên cht luçing giáo dic ngh nghip; quy trInh, chu kS'  kim 
djnh chAt luçing giáo diic ngh nghip 

15/02/2022 

104 Thông ti.r 35/2021/TT-BLDTBXH 
ngày 30/12/202 1 

Quy djnh tiêu chI và quy trInh dánh giá, Cong nhn truông cao 
ding chAt lucing cao 

105 Thông tu 
lien tjch 

43/2012/TTLT-BTC- 
BLDTBXH ngày 

14/3/20 12 

Quy djnh nOi  dung và müc chi hoat dOng thi tay ngh các cAp 01/5/2012 

106 Thông tu 
lien tjch 

39/201 5/TTLT- 
BLDTBXH-BGDDT- 
BNV ngày 19/10/2015 

Huàng dn vic sap nhp Trung tam day ngh& Trung tam giáo 
diic thi.thng xuyên, Trung tam k5 thut tng hçip - huóng nghip 
cong 1p cAp huyn thành Trung tam Giáo dic ngh nghip - Giáo 
ditc thithno- viiin ir' rin nhm vii niivn hn v cr ii iA 

02/12/2015 
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TT 
Ten loal 
van ban 

So,kyhieu; 
ngay, thang, nam ban 

hanhvan ban 
Trich yeu cua van ban 

,• 
Thoi diem 
co hieu hrc Ghi chu 

chixc cüa Trung tam Giáo dic ngh nghip - Giáo diic thuOrng 
xuyen 

107 Thông tu 
lien tjch 

14/2016/TTLT-BGDDT- 
BLDTBXH-BTC ngày 

05/05/2016 

Süa di, b sung mic III cüa Thông ti' lien tjch s 23/2008/TTLT- 
BGDDT-BLDTBXH-BTC ngày 28/4/2008 cüa lien b Giáo diic 
và Dào tao,  Lao dung - Thucmg binh và XA hi, Tài chInh huóng 
dn thirc hin Quy& djnh s6 152/2007/QD-TTg ngày 14/9/2007 
cUa Thu tuàng ChInh phu v h9c b6ng chInh sách d6i vâi h9c sinh, 
sinh vien h9c tai  các cci s& giáo dic thuc h thng giáo diic qu6c 
dan 

21/6/2016 

108 Thông tu 
lien tjch 

12/2016/TTLT- 
BLDTBXH-BGDDT- 
BTC ngày 16/6/20 16 

Huàng dn thc hin chInh sách ni trii quy djnh ti Quy& djnh 
s 53/201 5/QD-TTg ngày 20/10/2015 cüa Thu tiiâng ChInh phü 
v chInh sách ni trü d6i vài h9c sinh, sinh viên h9c cao dang, 
trung cap 

01/8/2016 



- 

f 



Phu luc II 

DANH MUC VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT HET HIEU LVC  MQT PHAN 
THUOC LINH VI!C GIAO DVC  NGRt NGHI1P 

(tInh den ngày 31/12/2021) 
S 1 1 2 (Kern theo Quyet dnh so '9 /QD-TCGDNN ngay,f0 /02/2022 cua Tong cuc Giao duc nghe nghiep) 

TT Ten loai * van ban 
S k hiêu; ngày, tháng, * nam ban hanh van ban 

Nôi dung, quy dinh h& hiêu hrc 
mot phan Ly do het hieu hrc, ngtrng hieu hrc Ngày ht 

hiçu lic 
1 Nghj djnh 31/2015/ND-CP 

ngày 24/3/2015 
Diu 7 và Diu 14 Dirqc bi bó theo quy djnh tai  Diu 4 Nghj 

dinh S6 140/2018/ND-CP ngày 08/10/2018 
08/10/2018 

2 Nghi djnh 143/20161ND-CP 
ngày 14/10/2016 

Khoãn 2 Diu 3; Diu 5; khoàn 4 
Diu 6; dim d khoân 1 Diu 14; 
dim b va d khoãn 1, dim d khoãn 
2Diu15 

Duqc bãi bô theo quy dlnh tai Diu 6 Nghj 
djnh s6 140/20181ND-CP ngày 08/10/2018 

08/10/2018 

Dim d khoãn 2 Diu 14 Duçic bAi bô theo quy djnh tai  dim b khoãn 
6 Diu 45 Nghj djnh s6 15/2019/ND-CP 
ngày 01/02/2019 

20/3/20 19 

3 Nghj dinh 49/20 1 8/ND-CP 
ngày 30/3/2018 

Khoãn 2 Dik 6 Duçic bAi bô theo quy djnh tai  Diêu 8 Nghj 
djnh s6 140/2018/ND-CP ngày 08/10/2018 

08/10/2018 

4 Quyt djnh 
Thu tuóTlg 
Chmnh phñ 

53/201 5/QD-'ITg ngày 
20/10/2015 

Cum ffr "Be Giáo dic va Dào tao"  
quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 7 

Ducyc bAi bó theo quy djnh tai  Khoán 8 Diu 
45 Nghj djnh s6 15/2019/ND-CP ngãy 
01/02/2019 cüa ChInh phü v vic quy dnh 
chi ti& mt s6 diu và bin pháp thi hãnh 
Lut Giáo dic ngh nghip 

20/3/2019 

5 Thông tu 38/201 5/TT-BLDTBXH 
ngày 19/10/2015 

Cum tir "cong nh.n vã" tai  ten 
Diu, khoán I Diu 6 

Duqc bAi bó theo quy jnh tai  dim a khoãn 
3 Diu 1 Thông tr so 41/2019/TT- 
BLDTBXH ngày 30/12/20 19 

15/02/2020 
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TT Ten loai 
van ban 

S6, k lieu; ngày, tháng, 
nAm ban hành van bàn 

Nôi dung, quy dinh ht hiéu lire 
môt phân Li' do het hieu lire nqu  hieu lire ' 

Ngày ht 
hiu 1ic 

Khoàn 2 Diu 6 Di.rqc bäi bô theo quy djnh tai  dim c khoân 
3 Diu 1 Thông tu së, 41/2019/TI'- 
BLDTBXHngày 30/12/2019 

15/02/2020 

Cum ffr "và bàn ch1ip giy chrng 
minh nhân dan hoc h chiu cOn 
th?yi hon  sü diving cüa ngui do d 
di chiu" ti khoãn 2 Diu 7 

Ehrçic bãi be theo quy djnh ti dim b khoàn 
4 Diu 1 Thông tu s 41/2019/U- 
BLDTBXH ngày 30/12/2019 

15/02/2020 

Gym tr "do nguñ thrçic cp chrng 
chi cO sir thay den, cãi chInh h 
tjch" t0i kh6 du tiên cüa Diu 8 

Dugc bAi bO theo quy djnh t0i dim a khoàn 
5 Diu 1 Thông tu s 41/2019/U- 
BLDTBXH ngày 30/12/20 19 

15/02/2020 

Ciim tir "và bàn chip giy chi'rng 
minh nhân dan hoc h chiu cOn 
thi hon  sir dung cüa ngithi do d 
di chiu" tai  khoãn 2 Diu 8 

Ducic bAi hO theo quy djnh tai  dim c khoãn 
5 Diu 1 Thông tu s6 41/2019/TT- 
BLDTBXH ngày 30/12/2019 

15/02/2020 

Cim tr "cong nhn và" tOi  ten Diu 
và nOi  dung Diu 11 

Duçic bäi bO theo quy djnh ti khoãn 9 Diu 
1 Thông tu s6 41/2019/Tf-BLDTBXH ngày 
30/12/20 19 

15/02/2020 

Ci,im tir "cong nhn va" tai  khoân 1 
Diu 12 

Duçic Mi bo theo quy djnh tai  khoán 10 Diu 
1 Thông tu s6 41/2019/TT-BLDTBXH ngày 
30/12/20 19 

15/02/2020 

Gym tr "cong nhn và" t0i khoân 2 
Diu 15 

Di.rçic Mi bO theo quy djnh ti dim b khoàn 
13 Diu 1 Thông tu s 41/2019/TI'- 
BLDTBXH ngày 30/12/20 19 

15/02/2020 

Gym tr "cong nh.n và" ti khoãn 2 
Diu 17 

Du?c Mi bô theo quy dnh t0i dim b khoàn 
14 Diu 1 Thông tu s 41/2019/TT- 
BLDTBXH ngày 30/12/20 19 

15/02/2020 
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TT Ten 1oi 
van ban 

S, k hiu;ngày,tháug, 
nam ban hanh van ban 

Ni dung, quy d!nh  ht hiu 1çc 
mot phan L do ht hiêu hrc, ngung hiêu lirc 

Ngày ht 
hicu hic 

Mu s6 01 Phii luc 04 Dugc bAi bó theo quy djnh t.i dim a khoân 
17 Diu 1 Thông tu s6 41/2019/TT- 
BLDTBXH ngày 30/12/20 19 

15/02/2020 

Diu 5 Duçc bäi bô theo quy djnh tai  khoãn 18 Diu 
1 Thông tu s6 41/2019/TT-BLDTBXH ngày 
30/12/2019 

15/02/2020 

6 Thông ti.r 42/201 5/TT-BLDTBXH 
ngà.y 20/10/2015 

Tr "khóa h9c" trong cim ttr "hoc 
thi két thüc mô - dun, khóa h9c" tai  
dim e khoãn 1 Diu 7, dim a 
khoãn2Diu 18vàdimakhoãn 1 
Di&i 19 

Duçic bài bO theo quy djnh tai  khoãn 6 Diu 
1 Thông tu s6 34/201 8/TT-BLDTBXH ngày 
26/12/2018 

08/02/2019 

7 Thông tix 43/201 5/TT-BLDTBXH 
ngày 20/10/2015 

NOi  dung kim tra kt thüc chucing 
trInh dâo to và quy djnh kim Ira 
k& thüc khóa h9c tai Phu luc 3 Mu 
djnh dng (K ho.ch dào tao) 

Duçic bài bô theo quy djnh tai  khoãn 4 Diêu 
2 Thông tu s6 34/201 8/TT-BLDTBXH ngày 
26/12/2018 

08/02/2019 

8 Thông tu 57/2015/TT-BLDTBXH 
ngày 25/12/2015 

- Cim tr "phãn hiu" tai  khoãn 3 
Diu 3 

Duçic bAi bô theo quy djnh tai  khoân 6 Diu 
25 Nghj dnh s 143/2016/ND-CP ngày 
14/10/2016 

14/10/2016 

Cim hr "va trung tam giáo dic 
ngh nghiêp tu thiic hoat dng 
không vi 1çi thun" tai  dim b 
khoãn 1 Diu 4 

Duorc bAi bO theo quy djnh t?i  khoàn 3 Diu 
5 Thông tu s6 18/201 8/TT-BLDTBXH ngày 
30/10/2018 

30/10/2018 

Khoân 2 Diu 4 và miic 2 Chrnmg 
II 

Duqc bãi bô theo quy djnh tai  khoán 4 Diu 
5 Thông tu s 18/2018/TT-BLDTBXH ngày 
3 0/10/20 18 

30/10/20 18 
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TT Ten 1oi 
van ban 

S& k hiu;ngay,tháng, 
nam ban hanh van ban 

Ni dung, quy dn1i ht hiu1irc 
mQt phan L do ht hiêu lire, ngu'ng hiêu hrc Ngày ht 

hieu lire 
9 Thông tix 19/2016/TT-BLDTBXH 

ngày 28/6/2016 
C%m t1r "quy djnh t.i khoãn 1 Diu 
7 cña Nghj djnh s 31112015/ND- 
CP" 

Duçic bài bO theo quy djnh tai  dim d khoân 
2 Diu 2 Thông tu s6 41/2019/TT- 
BLDTBXH ngày 30/12/20 19 

15/02/2020 

Phii 1iic 13 Duqc bai bô theo quy djnh ti khoân 20 Diu 
2 Thông tu s6 41/2019/TT-BLDTBXH ngày 
30/12/2019 

15/02/2020 

10 Thông tix 18/201 8/TT-BLDTBXFI 
ngày 30/10/20 18 

Diêu 2 Dixçc bäi bô theo quy djnh tai khoãn 3 Diu 
59 Thông tu s6 14/2021/TT-BLDTBXH 
ngay2l/10/2021 

15/12/2021 

Diu 3 Duçic bãi bô theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 
59 Thông tu s 15/2021/'IT-BLDTBXH 
ngày2l/10/2021 

15/12/202 1 

11 Thông tu 27/201 8/TT-BLDTBXH 
ngày 25/12/2018 

Diem b khoãn 1 Diêu 31 Dixc bäi bó theo quy djnh tai  khoàn 6 Diu 
1 Thông tu so 34/2021/TT-BLDTBXH ngày 
30/12/2021 

15/02/2022 

12 Thông ttr 34/2018/TT-BLDTBXH 
ngày 26/12/20 18 

Diu 5 fXrqc bi ho theo quy djnh ti khoán 2 Diu 
2 Thông tu sO 24/2020/TT-BLDTBXH ngãy 
30/12/2020 



Phu luc III 

DANH MIJC VAN BAN QUY PHAM PHAP LUi.T HET HI1U LVC  TOAN BQ 
THUQC LINH VIfC GIAo DUC NGHE NGHI]P 

(tfr ngày 01/8/2021 den ngày 31/12/2021) 
(Kern theo Quyet d/nh s' 4? /QD-TCGDNN ngày 40/02/2022 cia Tdng cyc Giáo dyc nghe nghip) 

TT Ten loai 
van ban 

S, k9 hiêu; ngày, tháng, 
nam ban hanh van ban Trich yeu cua van ban 

L9 do ht hiêu ltrc, 
ngung Iuçu hyc 

Ngày ht 
hiçu 1irc 

1 Ngh djnh 86/20 15/ND-CP ngày 
02/10/2015 

Quy dinh ye co chê thu, quãn 19 h9c phI di vâi c s 
giáo diic thuOc h thông giáo dic quôc dan va chInh 
sách min, giãm h9c phi, h tra chi phi h9c tp tiT nàm 
hoc 2015 -2016 den n.m hoc 2020 -2021 

Bj thay the bâi Nghj djnh 
so 81/2021 /ND-CP ngày 
27/8/2021 

15/10/2021 

2 Thông tir 46/2016/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/2016 

Quy djnh ye Diêu 1 trung cao ding Bj Mi bôb&i Thông tu so 
15/2021/TT/BLDTBXH 
ngay2l/10/2021 

15/12/2021 

3 Thông tir 47/2016/TT-BLDTBXH 
ngày 28/12/20 16 

Quy djnh v Diêu 1 tnr?ing trung cap Bi Mi ho bii Thông ttx so 
14/2021/TT/BLDTBXH 
ngay2l/1O/2021 

15/12/2021 

4 Thông tii 05/2017/TT-BLDTBXH 
ngày 02/03/20 17 

Quy ctinh quy ch tuyn sinh, xác djnh chi tiêu tuyn 
sinh trInh dO trung cap, cao d.ng 

B thay the bOi Thông tu 
so 05/2021/TT- 
BLDTBXH ngày 
07/7/2021 

22/8/202 1 

5 Thông tu 07/2019/TT-BLDTBXH 
ngày 07/3/2019 

Sira di, b sung mOt  s diu ci'ia Thông tu s6 
05/2017/TT-BLDTBXH ngày 02/3/2017 cia BO trtióng 
BO Lao dong - Thuong binh và XihOi  quy djnh quy chê 
tuyên sinh và xác djnh chi tiêu tuyên sinh trinh dO trung 
cap, cao dàng 

Bj thay th bi Thông tu 
so 05/202 1/TT- 
BLDTBXH ngày 
07/7/2021 

22/8/202 1 





Phi luc IV 

DANH MUC VAN BAN DO THU TUONG CHfNH PHU BAN HANH CON HIEU LIXC 
THEJQC LINH VIfC GIAO DUC  NGHE NGHIP 

(tInh dn ngày 31/12/2021) 
(Kern theo Quyet djnh soA'  41 /QD-TCGDNN ngày..do /02/2 022 cia Tang cyc Giáo dyc ngh nghip) 

TT Ten loai 
van ban 

S,k3hieu; - ngay, thang, nam 
ban hanh van ban 

Trich yeu cua van ban 
. Thoi diem 

. ., co hieu lire Ghi chu 

1 Quyt djnh 
Thu tuOng 
ChInh phil 

1466/QD-TTg 
ngày 10/10/2013 

Danh mic chi tit các loai hInh, tiêu chI, quy mô, tiêu chun cUa các Cu 

s th%rc hin xA hi hóa trong linh vrc giáo dic - dào tao,  dy nghê, y 
t, vn hóa, th thao, môi truông 

25/10/2008 

2 Quyt dlnli  
Thu tuóng 
ChInh phñ 

371/QD-TTg ngày 
28/02/2013 

Phê duy D an "Chuyn giao các b chucing trInh; dào tao,  bi du&ng 
giáo viên và can bO quàn 1 d.y ngh; dào tao  thI dim các ngh tr9ng 
dim cp d khu virc ASEAN, quic t" giai doan 2012 - 2015 

28/02/2013 

3 Quyt djnh 
Thütixàng 
ChInh phü 

76 1/QD-TTg 

ngày 23/5/2014 

Phê duyt "Dè an phát trin trulng ngh cht hrçing cao dn nm 2020" 23/5/2015 

4 Quyt djnh 
Thu tuàng 
ChInh phu 

2047/QE-TTg 
ngày 11/11/2014 

Sila di, b sung tit b dim 4 miic II Diu 1 Quyt djnh so 371/QD- 
TTg ngãy 28/02/20 13 cüa Thu tt.râng ChInh phü phê duyt Dê an 
"Chuyn giao các bO chuang trInh; dào tao,  bôi dix&ng giáo viên Va can 
hO quãn 1 day  ngh; dào tao  thI dim các ngh tr9ng dim cap dO khu 
vrc ASEAN, qu6c th" giai doan 2012 - 2015 

11/11/2014 

5 Quyét djnh 
Thu tuâng 
Chmnh phü 

1820/QD-TTg 
ngày 26/10/2015 

SCra di, b sung môt s noi dung cüa Quyt djnh s 371/QD-TTg ngày 
28/02/2013 và Quy&t dnh sé 2047/QD-TTg ngày 11/11/2014 cüa Thu 
tuó'ng ChInh phü 

26/10/2015 
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TT Ten loaz 
van ban 

S,khiêu; - ngay, thang, nam 
ban hanh van ban 

Trich yeu cua van ban Thoi them , .. co hieu 1uc Ghi chu 

6 Quy&t djnh 
Thñ tuóng 
ChInh phil 

1470/QD-TTg 
ngày 22/7/2016 

Sra dii, b6 sung mt s6 nOi  dung cüa Danh miic chi ti& các loai hInh, 
tiêu chi, quy mô, tiêu chuân cüa cac ccis thuc hin x hOi  hóa trong 
linh virc giáo diic - dào to, dy nghe, y tê, vAn hóa,' the thao, môi trung 
ban hành kern theo Quyet djnh so 1466/QD-TTg ngày 10/10/2008 cüa 
Thu tiràng ChInh phü 

22/7/2016 

7 Quyt djnh 
ThiltuOng 
ChInh phü 

1981/QD-TTg 
ngây 18/10/2016 

Phê duyt Khung ca cu h thng giáo dic quc dan 18/10/2016 

8 Quyt djnh 
Thiltuâng 
ChInh phil 

1982/QD-TTg 
ngày 18/10/2016 

Phê duyt Khung trInh dO quc gia Vit Nam 18/10/2016 

9 Quyt djnh 
Thu tuóng 
Chmnh phü 

13 63/QD-TTg 
ngày 11/10/2019 

Phê duyt diu chinh, bi sung D an "Phát trin trix&ng cao dng cht 
hrçing cao dn nAm 2025" 

11/10/2019 

10 Cong vAn 123/TTg-KGVX 

ngày 31/01/2020 

Gia han  thai gian thirc hin nOi  dung dào tao  thI dim theo các bO 
chucyng trInh chuy&n giao ttr Uc và Dirc tai  Quyt dnh s6 371/QD-Tfg 
ngày 28/02/2013 cüa Thu tixO'ng ChInh phü 

31/01/2020 

11 Quyét dnh 
Thu tuóng 
ChInh phã 

1232/QD-TTg 
ngày 15/7/202 1 

Phê duyt Ké hoach trin khai Khung trInh d quc gia Vit Narn diii 
vài các trInh do giáo dic ngh nghip, giai doan 2021 - 2025 

15/7/202 1 

12 Quy& dnh 
Thu tuàng 
Chinh phü 

1260/QD-TTg 
ngày 19/7/202 1 

Phé duyt Chuang trInh "TAng clx&ng cong tác ph bin, giáo dc pháp 
1u.t trong các cci s giáo dic ngh nghip giai doan 2022 - 2027" 

01/01/2022 
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TT Ten 1 
van ban 

S,khin; 
ngày, tháng, näm 
ban hành vAn bAn 

TrIch yu ella van ban Thô'i diem 
có hiêu lire Ghi chñ 

13 Quyt djnh 
Thu tuong 
ChInh phll 

1446/QD-TTg 

ngày 30/8/2021 

Phê duyêt Chuong trmnh "Dào tao,  dào  tao lai nãng cao k5 nAng ngu6n 
than 1?c  dAp (xng yeu cu dlla cuOc Cách mng cong nghip 1.n thu tt.r" 

30/8/2021 

14 Quyt dinh 
Thu tuâng 
Chmnhphu 

2222/QD-TTg 

ngày3O/12/2021 

Phê duyt Chuong trInh chuyn di s6 trong giáo dic ngh nghip dn 
nni 2025, djnh hurng dn 11Am 2030 

30/12/2021 

15 Quyt dinh 
ThU tlxong 
ChInhphll 

223 9/Qf-T1Tg 

ngày 30/12/202 1 

Phê duyêt Chin luoc phát trin giáo diic ngh nghip giai doan 2021 - 
2030, tm nhIn dn näm 2045 

30/12/2021 
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