
TT Số ký hiệu
Ngày ban 

hành
Trích yếu nội dung Đường Link cập nhật văn bản

1
Luật

74/2014/QH13
27/11/2014 Luật giáo dục nghề nghiệp http://www.molisa.gov.vn/Images/FileVanBan/LUAT74QH.pdf

2

Thông tư

42/2015/TT-

BLĐTBXH

20/10/2015 Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=96229&Keyword

3

Thông tư

43/2015/TT-

BLĐTBXH

20/10/2015 Quy định về đào tạo thường xuyên
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-43-2015-tt-

bldtbxh-18348

4
Nghị định

143/2016/NĐ-CP
14/10/2016

Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/114476/VanBanGoc_143.2016.N%C4%90.CP.pdf

5

Thông tư

46/2016/TT-

BLĐTBXH

 28/12/2016  Quy định về Điều lệ trường cao đẳng

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/het

hongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_i

d=189160

6

Thông tư

03/2017/TT-

BLĐTBXH

01/03/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt 

và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/119499/VanBanGoc_TT%2003%202017.pdf

7

Thông tư

04/2017/TT-

BLĐTBXH

02/03/2017
Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/119503/VanBanGoc_TT-04-2017.pdf

8

Thông tư

05/2017/TT-

BLĐTBXH

02/03/2017
Quy định quy chế tuyển sinh và xác đinh chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/119505/VanBanGoc_TT%2005%20BL%C3%90TBXH.pdf

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

THEO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

http://www.molisa.gov.vn/Images/FileVanBan/LUAT74QH.pdf
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96229&Keyword
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96229&Keyword
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-43-2015-tt-bldtbxh-18348
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-43-2015-tt-bldtbxh-18348
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/114476/VanBanGoc_143.2016.N%C4%90.CP.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/114476/VanBanGoc_143.2016.N%C4%90.CP.pdf
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=189160
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=189160
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=189160
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119499/VanBanGoc_TT 03 2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119499/VanBanGoc_TT 03 2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119503/VanBanGoc_TT-04-2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119503/VanBanGoc_TT-04-2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119505/VanBanGoc_TT 05 BL%C3%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119505/VanBanGoc_TT 05 BL%C3%90TBXH.pdf


9

Thông tư

06/2017/TT-

BLĐTBXH

08/03/2017
Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/119510/VanBanGoc_TT%2006%20L%C3%90TBXH.pdf

10

Thông tư

07/2017/TT-

BLĐTBXH

10/03/2017
Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/119515/VanBanGoc_TT%2007%202017.pdf

11

Thông tư

08/2017/TT-

BLĐTBXH

10/03/2017
Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/119519/VanBanGoc_TT%2008%202017.pdf

12

Thông tư

09/2017/TT-

BLĐTBXH

13/03/2017

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo 

phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm 

tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/120907/VanBanGoc_TT09BL%C4%90TBXH.pdf

13

Thông tư

10/2017/TT-

BLĐTBXH

13/03/2017

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, 

quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/121250/VanBanGoc_TT%2010%20BLDTBXH.pdf

14

Thông tư

12/2017/TT-

BLĐTBXH

20/04/2017

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/121978/VanBanGoc_TT12BLDTBXH.pdf

15

Thông tư

14/2017/TT-

BLĐTBXH

25/05/2017

Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/123128/VanBanGoc_339322.pdf

16
Quyết định

18/2017/QĐ-TTg
31/05/2017

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng với trình độ đại học

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/123136/VanBanGoc_2017_441%20+%20442_18-2017-

Q%C4%90-TTg..pdf

https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119510/VanBanGoc_TT 06 L%C3%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119510/VanBanGoc_TT 06 L%C3%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119515/VanBanGoc_TT 07 2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119515/VanBanGoc_TT 07 2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119519/VanBanGoc_TT 08 2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119519/VanBanGoc_TT 08 2017.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/120907/VanBanGoc_TT09BL%C4%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/120907/VanBanGoc_TT09BL%C4%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/121250/VanBanGoc_TT 10 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/121250/VanBanGoc_TT 10 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/121978/VanBanGoc_TT12BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/121978/VanBanGoc_TT12BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123128/VanBanGoc_339322.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123128/VanBanGoc_339322.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123136/VanBanGoc_2017_441 + 442_18-2017-Q%C4%90-TTg..pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123136/VanBanGoc_2017_441 + 442_18-2017-Q%C4%90-TTg..pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123136/VanBanGoc_2017_441 + 442_18-2017-Q%C4%90-TTg..pdf


17

Thông tư

15/2017/TT-

BLĐTBXH

08/06/2017
Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Giáo 

dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/123129/VanBanGoc_351843.pdf

18

Thông tư

17/2017/TT-

BLĐTBXH

30/06/2017
Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung 

cấp, trường cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/124842/VanBanGoc_TT%2017%202017%20BL%C3%90TBXH

.pdf

19

Thông tư

22/2017/TT-

BLĐTBXH

10/08/2017

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp 

trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/123880/VanBanGoc_22_2017_TT_LDTBXH.pdf

20

Thông tư

27/2017/TT-

BLĐTBXH

21/09/2017
Quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo 

dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/124990/VanBanGoc_TT%2027%20BL%C3%90TBXH-2.pdf

21
Nghị định

111/2017/NĐ-CP
05/10/2017

Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối 

ngành sức khỏe.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/127060/VanBanGoc_111.signed.pdf

22

Thông tư

28/2017/TT-

BLĐTBXH

15/12/2017
Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của sơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/126819/VanBanGoc_TT28BL%C3%90TBXH(1).pdf

23

Thông tư

29/2017/TT-

BLĐTBXH

15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/126360/VanBanGoc_TT%2029%20BLDTBXH%20(2).pdf

https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123129/VanBanGoc_351843.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123129/VanBanGoc_351843.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/124842/VanBanGoc_TT 17 2017 BL%C3%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/124842/VanBanGoc_TT 17 2017 BL%C3%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/124842/VanBanGoc_TT 17 2017 BL%C3%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123880/VanBanGoc_22_2017_TT_LDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/123880/VanBanGoc_22_2017_TT_LDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/124990/VanBanGoc_TT 27 BL%C3%90TBXH-2.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/124990/VanBanGoc_TT 27 BL%C3%90TBXH-2.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/127060/VanBanGoc_111.signed.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/127060/VanBanGoc_111.signed.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/126819/VanBanGoc_TT28BL%C3%90TBXH(1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/126819/VanBanGoc_TT28BL%C3%90TBXH(1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/126360/VanBanGoc_TT 29 BLDTBXH (2).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/126360/VanBanGoc_TT 29 BLDTBXH (2).pdf


24

Thông tư

31/2017/TT-

BLĐTBXH

28/12/2017
Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 

theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/126908/VanBanGoc_TT%2031%20BLDTBXH.pdf

25

Thông tư

36/2017/TT-

BLĐTBXH

29/12/2017
Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/127320/VanBanGoc_TT%2036%20BLDTBXH.pdf

26

Thông tư

03/2018/TT-

BLĐTBXH

15/06/2018
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/129525/VanBanGoc_385452.pdf

27

Thông tư

10/2018/TT-

BLĐTBXH

26/09/2018

Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả 

học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc 

khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132617/VanBanGoc_TT%2010%202018%20BLDTBXH.pdf

28

Thông tư

11/2018/TT-

BLĐTBXH

26/09/2018

Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các 

môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132618/VanBanGoc_TT%2011%202018%20BLDTBXH.pdf

29

Thông tư

12/2018/TT-

BLĐTBXH

26/09/2018

Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc 

khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132619/VanBanGoc_TT%2012%202018%20BLDTBXH.pdf

30

Thông tư

13/2018/TT-

BLĐTBXH

26/09/2018

Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các 

môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132620/VanBanGoc_TT%2013%202018%20BLDTBXH.pdf

31
Nghị định 

140/2018/NĐ-CP
08/10/2018

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/131493/VanBanGoc_140%202018%20ND-

CP.signed%20(1).pdf

https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/126908/VanBanGoc_TT 31 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/126908/VanBanGoc_TT 31 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/127320/VanBanGoc_TT 36 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/127320/VanBanGoc_TT 36 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/129525/VanBanGoc_385452.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/129525/VanBanGoc_385452.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132617/VanBanGoc_TT 10 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132617/VanBanGoc_TT 10 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132618/VanBanGoc_TT 11 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132618/VanBanGoc_TT 11 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132619/VanBanGoc_TT 12 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132619/VanBanGoc_TT 12 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132620/VanBanGoc_TT 13 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132620/VanBanGoc_TT 13 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/131493/VanBanGoc_140 2018 ND-CP.signed (1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/131493/VanBanGoc_140 2018 ND-CP.signed (1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/131493/VanBanGoc_140 2018 ND-CP.signed (1).pdf


32

Thông tư

18/2018/TT-

BLĐTBXH

30/10/2918

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên 

quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Sửa đổi TT 46 về Điều lệ Cao đẳng; và Quy định chính 

sách nội trú)

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132920/VanBanGoc_TT182018BLDTBXH.pdf

33

Thông tư

21/2018/TT-

BLĐTBXH

30/11/2018
Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132309/VanBanGoc_TT%2021%20BL%C4%90TBXH.pdf

34

Thông tư

23/2018/TT-

BLĐTBXH

06/12/2018
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132621/VanBanGoc_TT%2023%202018%20BLDTBXH.pdf

35

Thông tư

24/2018/TT-

BLĐTBXH

06/12/2018

Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc 

khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/132623/VanBanGoc_TT%2024%202018%20BLDTBXH.pdf

36

Thông tư

27/2018/TT-

BLĐTBXH

25/12/2018

Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135976/VanBanGoc_27_2018_TT-BLDTBXH_410625.pdf

37

Thông tư

28/2018/TT-

BLĐTBXH

25/12/2018

Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu 

và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy 

trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135975/VanBanGoc_408199.pdf

38

Thông tư

33/2018/TT-

BLĐTBXH

26/12/2018
Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 

theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135972/VanBanGoc_411766%20(1).pdf

39

Thông tư

34/2018/TT-

BLĐTBXH

26/12/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015; TT số 

43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015, TT số 

07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017, TT số 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017, TTsố 10/2017/TT-

BLĐTBXH 13/3/2017; TT số 31/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2017. 

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-34-2018-tt-

bldtbxh-29045?cbid=26939

https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132920/VanBanGoc_TT182018BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132920/VanBanGoc_TT182018BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132309/VanBanGoc_TT 21 BL%C4%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132309/VanBanGoc_TT 21 BL%C4%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132621/VanBanGoc_TT 23 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132621/VanBanGoc_TT 23 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132623/VanBanGoc_TT 24 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/132623/VanBanGoc_TT 24 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135976/VanBanGoc_27_2018_TT-BLDTBXH_410625.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135976/VanBanGoc_27_2018_TT-BLDTBXH_410625.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135975/VanBanGoc_408199.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135975/VanBanGoc_408199.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135972/VanBanGoc_411766 (1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135972/VanBanGoc_411766 (1).pdf
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-34-2018-tt-bldtbxh-29045?cbid=26939
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-34-2018-tt-bldtbxh-29045?cbid=26939


40

Thông tư

38/2018/TT-

BLĐTBXH

28/12/2018
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình 

sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135967/VanBanGoc_408961.pdf

41

Thông tư

54/2018/TT-

BLĐTBXH

28/12/2018

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề 

thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội 

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/137424/VanBanGoc_TT%2054%202018%20BLDTBXH.pdf

42

Thông tư

03/2019/TT-

BLĐTBXH

17/01/2019

Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các 

môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135935/VanBanGoc_406465.pdf

43

Thông tư

06/2019/TT-

BLĐTBXH

28/01/2019
Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề 

đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135626/VanBanGoc_406466.pdf

44

Thông tư

07/2019/TT-

BLĐTBXH

07/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-

BLĐTBXH

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135625/VanBanGoc_411459.pdf

45

Thông tư

08/2019/TT-

BLĐTBXH

08/03/2019
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135624/VanBanGoc_413052.pdf

46

Thông tư

09/2019/TT-

BLĐTBXH

24/05/2019
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/135606/VanBanGoc_TT.09.2019.BLDTBXH.pdf

47
Luật 

43/2019/QH14
14/06/2019 Luật Giáo dục

https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments

/136042/VanBanGoc_43.signed.pdf

48

Thông tư

12/2019/TT-

BLĐTBXH

12/08/2019
Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/133350/VanBanGoc_TT%2002%202019%20BLDTBXH.pdf

49

Thông tư

31/2019/TT-

BLĐTBXH

30/12/2019

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình 

thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/141485/VanBanGoc_TT%2031%202019%20BL%C4%90TBXH

.pdf

https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135967/VanBanGoc_408961.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135967/VanBanGoc_408961.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/137424/VanBanGoc_TT 54 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/137424/VanBanGoc_TT 54 2018 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135935/VanBanGoc_406465.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135935/VanBanGoc_406465.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135626/VanBanGoc_406466.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135626/VanBanGoc_406466.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135625/VanBanGoc_411459.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135625/VanBanGoc_411459.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135624/VanBanGoc_413052.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135624/VanBanGoc_413052.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135606/VanBanGoc_TT.09.2019.BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/135606/VanBanGoc_TT.09.2019.BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/136042/VanBanGoc_43.signed.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/136042/VanBanGoc_43.signed.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/133350/VanBanGoc_TT 02 2019 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/133350/VanBanGoc_TT 02 2019 BLDTBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141485/VanBanGoc_TT 31 2019 BL%C4%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141485/VanBanGoc_TT 31 2019 BL%C4%90TBXH.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141485/VanBanGoc_TT 31 2019 BL%C4%90TBXH.pdf


50

Thông tư

32/2019/TT-

BLĐTBXH

30/12/2019

Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên 

cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/142064/VanBanGoc_TT%2032%202019%20BL%C4%90TBXH

.signed%20(1).pdf

51

Thông tư

33/2019/TT-

BLĐTBXH

30/12/2019

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, 

văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/140625/VanBanGoc_Tho%CC%82ng%20tu%CC%9B%2033%

20TTVHVN%20hie%CC%A3%CC%82u%20lu%CC%9B%CC%A3c

%2013022020.pdf

52

Thông tư

38/2019/TT-

BLĐTBXH

30/12/2019

Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp,

http://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141096/

VanBanGoc_TT%2038%202019%20BL%C4%90TBXH%20(1).pd

f

53
Nghị định

30/2020/NĐ-CP
05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư.

https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachment

s/141142/VanBanGoc_30_2020_ND-CP.pdf

https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/142064/VanBanGoc_TT 32 2019 BL%C4%90TBXH.signed (1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/142064/VanBanGoc_TT 32 2019 BL%C4%90TBXH.signed (1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/142064/VanBanGoc_TT 32 2019 BL%C4%90TBXH.signed (1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/140625/VanBanGoc_Tho%CC%82ng tu%CC%9B 33 TTVHVN hie%CC%A3%CC%82u lu%CC%9B%CC%A3c 13022020.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/140625/VanBanGoc_Tho%CC%82ng tu%CC%9B 33 TTVHVN hie%CC%A3%CC%82u lu%CC%9B%CC%A3c 13022020.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/140625/VanBanGoc_Tho%CC%82ng tu%CC%9B 33 TTVHVN hie%CC%A3%CC%82u lu%CC%9B%CC%A3c 13022020.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/140625/VanBanGoc_Tho%CC%82ng tu%CC%9B 33 TTVHVN hie%CC%A3%CC%82u lu%CC%9B%CC%A3c 13022020.pdf
http://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141096/VanBanGoc_TT 38 2019 BL%C4%90TBXH (1).pdf
http://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141096/VanBanGoc_TT 38 2019 BL%C4%90TBXH (1).pdf
http://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141096/VanBanGoc_TT 38 2019 BL%C4%90TBXH (1).pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141142/VanBanGoc_30_2020_ND-CP.pdf
https://bientap.vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/141142/VanBanGoc_30_2020_ND-CP.pdf

