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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH 
 

 

Số 
TT 

Văn bản 
hiện hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng, 
 cấp ban hành văn bản 

Nội dung văn bản 

Hiệu lực 
thi hành 
của văn 

bản 

Ghi chú 

1 Luật 
Số 74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 01/07/2015  

2 Luật 
Số 43/2019/QH14 ngày 

14/6/2019 
Luật Giáo dục 01/07/2020 

Sửa đổi, bổ sung điểm a, b 
khoản 3 điều 32, khoản 3 
điều 33 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

3 Luật 
Số 21/2017/QH14 ngày 

24/11/2017 
Luật quy hoạch 2017 01/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung điều 8 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 

4 Luật 
Số 97/2015/QH13 ngày 

25/11/2015 
Luật phí và lệ phí 01/01/2017 

Bãi bỏ cụm từ “lệ phí tuyển 
sinh” tại khoản 3 điều 28, 
điều 29 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

5 Nghị định 
Số 15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 
giáo dục nghề nghiệp 

20/3/2019 

Hướng dẫn khoản 7 điều 3, 
khoản 3 điều 16, khoản 7 
điều 18, khoản 3 điều 48, 
điều 49, điều 51, điều 52, 
khoản 5 điều 71 Luật Giáo 
dục nghề nghiệp 
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6 Thông tư 
34/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 

Sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH về đào tạo 
trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH quy 
định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-
BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy 
định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH 
quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 
việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-
BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung 
cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành 

08/02/2019 
Hướng dẫn mục 2, điều 43 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 

7 Nghị định 
140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 

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 

08/10/2018 

Hướng dẫn khoản 3 điều 
16, điều 18, khoản 4 điều 
19, chương VI, khoản 5 
điều 66 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

8 Nghị định 
49/2018/NĐ-CP ngày 

30/03/2018 
Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 15/05/2018 

Hướng dẫn điều 67 Luật 
Giáo dục nghề nghiệp 

9 Nghị định 
143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 
Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 

14/10/2016 
Hướng dẫn khoản 3 điều 
16, điều 20, điều 21 Luật 
Giáo dục nghề nghiệp 

10 Nghị định 
113/2015/NĐ-CP ngày 

09/11/2015 

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 

01/01/2016 
Hướng dẫn điểm a khoản 1 
điều 58 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 
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11 Thông tư 
43/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 
Quy định về đào tạo thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành 

05/12/2015 

Hướng dẫn mục 2 chương 
II, mục 2 chương III, điều 
40, điều 41 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

12 Nghị định 
79/2015/NĐ-CP ngày 

14/9/2015 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 

01/11/2015 
Hướng dẫn khoản 2 điều 
73 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp 

13 
Thông tư 
liên tịch 

18/2015/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH ngày 

08/09/2015 

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập 
môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội ban hành 

23/10/2015 
Hướng dẫn điều 34, điều 
40 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp 

14 Thông tư 
25/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/7/2015 

Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 
cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành 

01/9/2015 
Hướng dẫn Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

15 Thông tư 
07/2017/TT-BLĐTBXH, 

ngày 10 tháng 3 năm 
2017 

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp 

01.7.2017  
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16 Thông tư 
Số 34/2018/TT-

BLĐTBXH, 16/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 42/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình 
độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 
số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế 
độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 
số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định 
chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, 
thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 
Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 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 

08.02.2019 

Sửa đổi Khoản 2, Điều 1; 
Điểm d, Khoản 1, Điều 4; 
Khoản 3, Điều 5 Thông tư 
số 07/2017/TT-BLĐTBXH 

17 Thông tư 
Số 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. 

26.04.2017  

18 

Văn bản 
hợp nhất 

của Bộ Lao 
động  

Thương 
binh và Xã 

hội. 

5160/VBHN-BLĐTBXH, 
ngày 02 tháng 12 năm 

2019 

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp 

02.12.2019 

Được hợp nhất từ 02 văn 
bản: 

Thông tư 34/2018/TT-
BLĐTBXH và Thông tư 
07/2017/TT-BLĐTBXH 

19 Thông tư 
Số: 07/2017/TT-

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

01.7.2017  



5 
 

20 Thông tư 
34/2018/TT-BLĐTBXH, 

26/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình 
độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 
số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế 
độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 
số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định 
chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, 
thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 
Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 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 

08.02.2019  

21 Luật 
Số 43/2019/QH14, 

14/06/2019 
Luật Giáo dục 01.7.2020  

22 Thông tư 
Số 01/2015/TT-BGDĐT 

ngày 15/01/2015 
Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 
Điều lệ trường Cao đẳng 

02.03.2015  

23 Quyết định 
Số 945/QĐ-BGDĐT, 

27/3/2015 

Về việc đính chính thông tư số 01/2015/TT-
BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Cao đẳng 

27.3.2015 
Đính chính Điều 2 Thông 
tư 01/2015/TT-BGDĐT 

24 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 

14.10.2016 
Bãi bỏ Điều 7 và Điều 8 
Thông tư 01/2015/TT-
BGDĐT 

25 Thông tư 
Số 46/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 
Xã hội về ban hành Điều lệ trường Cao đẳng. 

15.02.2017  
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26 Thông tư 
Số 18/2018/TT-

BLĐTBXH, 30/10/2018 

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 

18.12.2018 
Bãi bỏ Điều 14; sửa đổi 
Điều 16 Thông tư Số 
46/2016/TT-BLĐTBXH 

27 Thông tư 
Số 43/2015/TT-BYT, 

26/11/2015 
Thông tư quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ CTXH của bệnh viện 

01.01.2016  

28 Thông tư 
Số 33/2018/TT-BGDĐT, 

26/12/2018 
Thông tư hướng dẫn CTXH trong trường học 10.02.2019  

29 Quyết định 
Số 1836/QĐ-LĐTBXH 

ngày 27/11/2017 

Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường 
được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-
2020 và định hướng đến năm 2025 

27.11.2017  

30 Quyết định 
Số 1839/QĐ-LĐTBXH, 

28/11/2017 

Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường tư 
thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc 
doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn ngành, nghề trọng 
điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 

28.11.2017  

31 Quyết định 
Số 32/2010/QĐ-TTg 

ngày 25/03/2010 
Quyết định phê duyệt đề án phát triển ngành CTXH Giai 
đoạn 2010-2020 của Thủ tướng chính phủ 

10.5.2010  

32 Luật 
Số 43/2019/QH14, 

14/6/2019 
Luật Giáo dục 01.07.2020  

33 Thông tư 
Số 01/2015/TT-BGDĐT 

ngày 15/01/2015 

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 
Điều lệ trường Cao đẳng 

 

02.03.2015  

34 Quyết định 
Số 945/QĐ-BGDĐT, 

27/3/2015 

Về việc đính chính thông tư số 01/2015/TT-
BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Cao đẳng 

27.3.2015 
Đính chính Điều 2 Thông 
tư 01/2015/TT-BGDĐT 
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35 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 

14.10.2016 
Bãi bỏ Điều 7 và Điều 8 
Thông tư 01/2015/TT-
BGDĐT 

36 Thông tư 
Số 46/2016/TT-LĐTBXH 

ngày 28/12/2016 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 
Xã hội về ban hành Điều lệ trường Cao đẳng. 

15.02.2017  

37 Thông tư 
Số 18/2018/TT-

BLĐTBXH, 30/10/2018 

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. 

18.12.2018 
Bãi bỏ Điều 14; sửa đổi 
Điều 16 Thông tư Số 
46/2016/TT-BLĐTBXH 

38 Quyết định 
Số 1836/QĐ-LĐTBXH 

ngày 27/11/2017 

Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường 
được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 
2020 và định hướng đến năm 2025. 

27.11.2017  

39 Quyết định 
Số 1839/QĐ-LĐTBXH, 

28/11/2017 

Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường tư 
thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc 
doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn ngành, nghề trọng 
điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 

28.11.2017  

40 Luật 
Số 74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 01/07/15  

41 Luật 
Số 43/2019/QH14 ngày 

14/6/2019 
Luật Giáo dục 01/07/2020 

Sửa đổi, bổ sung điểm a, b 
khoản 3 điều 32, khoản 3 
điều 33 Luật 

Giáo dục nghề nghiệp 

42 Luật 
Số 21/2017/QH14 ngày 

24/11/2017 
Luật quy hoạch 2017 01/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung điều 8 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 

43 Luật 
Số 97/2015/QH13 ngày 

25/11/2015 
Luật phí và lệ phí 01/01/2017 

Bãi bỏ cụm từ “lệ phí tuyển 
sinh” tại khoản 3 điều 28, 
điều 29 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 
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44 Nghị định 
Số 15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 
giáo dục nghề nghiệp 

20/3/2019 

Hướng dẫn khoản 7 điều 3, 
khoản 3 điều 16, khoản 7 
điều 18, khoản 3 điều 48, 
điều 49, điều 51, điều 52, 
khoản 5 điều 71 Luật Giáo 
dục nghề nghiệp 

45 Thông tư 
34/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 

Sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH về đào tạo 
trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH quy 
định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-
BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy 
định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH 
quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 
việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-
BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung 
cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành 

08/02/2019 
Hướng dẫn mục 2, điều 43 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 

46 Nghị định 
140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 

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 

08/10/2018 

Hướng dẫn khoản 3 điều 
16, điều 18, khoản 4 điều 
19, chương VI, khoản 5 
điều 66 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

47 Nghị định 
49/2018/NĐ-CP ngày 

30/03/2018 
Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 15/05/2018 

Hướng dẫn điều 67 Luật 
Giáo dục nghề nghiệp 

48 Nghị định 
143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 
Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 

14/10/2016 
Hướng dẫn khoản 3 điều 
16, điều 20, điều 21 Luật 
Giáo dục nghề nghiệp 
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49 Nghị định 
113/2015/NĐ-CP ngày 

09/11/2015 

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 

01/01/2016 
Hướng dẫn điểm a khoản 1 
điều 58 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

50 Thông tư 
43/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 
Quy định về đào tạo thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành 

05/12/2015 

Hướng dẫn mục 2 chương 
II, mục 2 chương III, điều 
40, điều 41 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

51 Nghị định 
79/2015/NĐ-CP ngày 

14/9/2015 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 

01/11/2015 
Hướng dẫn khoản 2 điều 
73 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp 

52 
Thông tư 
liên tịch 

18/2015/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH ngày 

08/09/2015 

quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập 
môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội ban hành 

23/10/2015 
Hướng dẫn điều 34, điều 
40 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp 

53 Thông tư 
25/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/7/2015 

Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 
cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành 

01/9/2015 
Hướng dẫn Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

54 Thông tư 
Số 01/2015/TT-BGDĐT 
ngày 15/01/2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 
Về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng 02/03/2015  

55 Nghị định 
143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 
Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 

14/10/2016 

Bãi bỏ điều 7, điều 8 
Thông tư 01/2015/TT-
BGDĐT 
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56 Quyết định 
945/QĐ-BGDĐT ngày 

27/03/2015 

Đính chính Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT về Điều lệ 
trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành 

27/03/2015 
Đính chính Điều 2 Thông 
tư 01/2015/TT-BGDĐT 

57 Thông tư 

Số 46/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng 15/02/17  

58 Thông tư 
Số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 
30/10/2018 

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 

18/12/2018 

Bãi bỏ điều 14, điều 16, 
khoản 3, khoản 4 điều 18 
thông tư số 46/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 

59 Luật 
số 78/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 
Nghĩa vụ quân sự 2015 01/01/2016 

Được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật Dân quân tự vệ 2019 

60 Thông báo 
Số: 132/TB-BST ngày 

15/01/2016 
V/v đính chính Điểm c, Khoản 2, Điều 24 in trong Luật 
NVQS năm 2015 của Cục Quân lực cấp phát năm 2016 

15/01/2016 
Đính chính điểm c Khoản 2 
Điều 24  Luật Nghĩa vụ 
quân sự 2015 

61 
Thông tư 
liên tịch 

Số: 16/2016/TTLT-BYT-
BQP ngày 30/6/2016 

Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân 
sự 

15/8/2016 
Hướng dẫn Điều 40, Khoản 
2 Điều 56 Luật Nghĩa vụ 
quân sự 2015 

62 Nghị định 
Số 13/2016/NĐ-CP ngày 

19/02/2016 

Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách 
của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra 
sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

08/4/2016 

Hướng dẫn  Điều 16; 
Khoản 1,2,3,4 Điều 17; 
Điều 18; Khoản 1 Điều 20; 
Điều 49; Chương VII của 
Luật Nghĩa vụ quân sự 
2015. 
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63 Thông tư 
Số 148/2018/TT-BQP 

ngày 04/10/2018 
Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 20/11/2018 

Hướng dẫn Điều 11; Mục I 
Chương IV, Điều 31, Điều 
33, Khoản 4 Điều 35, Điều 
36, Điều 41 của Luật Nghĩa 
vụ quân sự 2015. 

64 Nghị định 
Số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 
2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 

01/12/2015  

65 
Thông tư 
liên tịch 

Số 09/2016/TTLT-
BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 
30/3/2016 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 
số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 
chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối 
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 

16/5/2016 

Hướng dẫn khoản 1 Điều 
4; Khoản 1,2,3,4 và 9 Điều 
5; Điều 6,7,8,10; khoản 2,3 
Điều 11; Điều 12 Nghị 
định 86/2015/NĐ-CP 

66 
Thông tư 
liên tịch 

Số 
53/1998/TTLT/BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH ngày 

25/8/1998 

Của Bộ giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội số 
53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25 
tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng 
và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường 
đào tạo công lập 

01/01/1998 

Hướng dẫn Khoản b Điều 1 
, Điều 2, Điều 3, Điều 4 
Quyết định 1121/1997/QĐ-
TTg ngày 23/12/1997 

67 
Thông tư 
liên tịch 

23/2008/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC ngày 

28/04/2008 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về 
học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại 
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

04/06/2008 

Thay thế các quy định về 
học bổng chính sách  của 
TTLT 
53/1998/TTLT/BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH 
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68 
Thông tư 
liên tịch 

18/2009/TTLT/BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH ngày 

3/8/2009 

Sửa đổi khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch 
53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn 
chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh 
viên các trường đào tạo công lập 

20/9/2009 

sửa đổi khoản 4 mục I phần 
II Thông tư liên tịch 
Số53/1998/TTLT/BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH ngày 
25/8/1998 

69 
Thông tư 
liên tịch 

Số: 14/2016/TTLT-
BGDĐT-BLĐTBXH-
BTC ngày 05/05/2016 

Sửa đổi, bổ sung mục iii của thông tư liên tịch số 
23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 
28/4/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, lao động-
Thương binh và xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện 
quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với 
học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân 

21/6/2016 

Sửa đổi, bổ sung mục iii 
của thông tư liên tịch số 
23/2008/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC 

70 
Thông tư 

liên tịch 

Số 13/2002/TTLT-
BGDĐT-BTC ngày 

28/3/2002 

Hướng dẫn Quyết định 194/2001/ QĐ-TTg về việc điều 
chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội với học 
sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các 
trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định 
1121/1997/QĐ-TTg 

01/01/2002 

Hướng dẫn Mục II Phần 1 
Thông tư liên tịch 
53/1998/TTLT/BGDĐT-
BTC-BLĐTBXH 

Hướng dẫn Điều 1, Điều 2 
Quyết định 194/2001/QĐ-
TTg 

71 Quyết định 
Số 1121/1997/QĐ-TTg 

ngày 23/12/1997 
Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên 
các trường đào tạo công lập; 

01/01/1998  

72 Quyết định 
239/1999/QĐ-TTg ngày 

28/12/1999 

Sửa đổi khoản a Điều 1 Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg 
năm 1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, 
sinh viên các trường đào tạo công lập 

01/01/2000 
Sửa đổi khoản a Điều 1 
Quyết định 1121/1997/QĐ-
TTg ngày 23/12/1997 
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73 Quyết định 
Số 194/2001/QĐ-TTg 

ngày 21/12/2001 

Về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã 
hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số 
học tại các trường đào tạo công lập quy định tại quyết 
định số 1121/1997/qđ-ttg ngày 23 tháng 12 năm 1997 
của thủ tướng chính phủ; 

01/01/2002 

Sửa đổi mức học bổng 
chính sách thống nhất và 
mức trợ cấp xã hội của QĐ 
1121/1997/QĐ-TTg ngày 
23/12/1997. 

Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 
Quyết định 1121 1997/QĐ-
TTg ngày 23/12/1997. 

74 Quyết định 
82/2006/QĐ-TTg ngày 

14/04/2006 

Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, 
sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ 
thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại 
Quyết định 194/2001/QĐ-TTg 

14/05/2006 

Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 

Quyết định 194/2001/QĐ-
TTg ngày 21/12/2001 

75 Quyết định 
số 44/2007/QĐ-BGDĐT, 

ngày 15/8/2007 

Về học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên 
trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở 
giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

14/9/2007  

76 Thông tư 
số 31/2013/TT-BGDĐT, 

ngày 01/8/2013 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 
44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến 
khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các 
trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục 
đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân. 

15/09/2013 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 
Điều 2 Quyết định số 
44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 
15 tháng 8 năm 2007 

77 
Văn bản 
hợp nhất 

Số 28/VBHN/BGDĐT 
ngày 31/12/2014 

Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh 
viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ 
sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

31/12/2014 

Hợp nhất QĐ số 
44/2007/QĐ-BGDĐT, 
ngày 15/8/2007 và TT số 
31/2013/TT-BGDĐT, ngày 
01/8/2013 

78 Luật 
Luật số: 74/2014/QH13 

ngày 27/11/2014 
Luật giáo dục nghề nghiệp 01/7/2015  
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79 Nghị định 
15/2019/NĐ-CP, 

01/02/2019 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
giáo dục nghề nghiệp 

20/03/2019 

Hướng dẫn Khoản 7 Điều 
3, Điều 49, Điều 51, Điều 
52 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp 2014. 

80 Nghị định 
Số: 14/2017/NĐ-CP ngày 

17/02/2017 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 

17/02/2017  

81 Thông tư 
03/2017/TT-

BLDTB&XH, 01/3/2017 

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành 
chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định 
giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

14/04/2017 

Hướng dẫn Điểm d Khoản 
8 Điều 2 Nghị định 
14/2017/NĐ-CP ngày 
17/02/2017 

82 Thông tư 
Số 07/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 
07/3/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 
số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội quy 
định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
trình độ trung cấp, cao đẳng 

22/4/2019 

Hướng dẫn và sửa đổi 
Điểm b Khoản 8 Điều 2 
Nghị định 14/2017/NĐ-CP 
ngày 17/02/2017 

83 Thông tư 
34/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/12/2017 

Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ 
giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
nước ngoài cấp 

12/02/2018 

Hướng dẫn Điểm c Khoản 
8 Điều 2 Nghị định 
14/2017/NĐ-CP ngày 
17/02/2017 

84 Thông tư 
06/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 08/3/2017 
Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà 
giáo giáo dục nghề nghiệp 

01/5/2017 

Hướng dẫn Điểm e Khoản 
8 Điều 2 Nghị định 
14/2017/NĐ-CP ngày 
17/02/2017 

85 
Thông tư 

 

04/2017/TT-
BLDTB&XH ngày 

02/3/2017 

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng 

15/4/2017  
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86 Thông tư 
06/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 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 ban 
hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

15/03/2019 

Bổ sung Điều 1; 

Bổ sung ngành, nghề đào 
tạo vào Danh mục ngành, 
nghề đào tạo cấp IV trình 
độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 02 tháng 
3 năm 2017 

87 Thông tư 
05/2017/TT-

BLDTB&XH, 02/3/2017 
Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển 
sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

02/3/2017 

15/04/2017 
 

88 Thông tư 
07/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 07/03/2019 

Sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định về 
quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 
độ trung cấp, cao đẳng 

22/04/2019 

Sửa đổi khoản 2 Điều 2, 
điểm b khoản 2 Điều 3, 
Điều 5, Chương IV, Điều 
25. Điều 26, Điều 27 của 
TT  05/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 2/3/2017 

89 Thông tư 
07/2017/TT-

BLDTB&XH, 10/3/2017 
Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp 

01/07/2017  

90 Thông tư 
08/2017/TT-

BLDTB&XH, 10/3/2017 
Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp 

01/05/2017  

91 Thông tư 
10/2017/TT-

BLDTB&XH, 13/3/2017 

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 

26/04/2017  
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92 Thông tư 
34/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2015/TT-
BLĐTBXH về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 
43/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo thường 
xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế 
độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 
08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông 
tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, 
thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 
Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo 
trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào 
tạo vừa làm vừa học 

08/02/2019 

-Sửa đổi Khoản 2 Điều 1, 
điểm d khoản 1 Điều 4, 
khoản 3 Điều 5 của Thông 
tư 07/2017/TT-
BLDTBXH, 10/3/2017 

- Sửa đổi khoản 3 Điều 1 
của Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 10/3/2017 

-Bãi bỏ nội dung hình thức 
đào tạo tại Phụ lục 1,2 ; Bỏ 
Mục 8 ... Cách ghi nội 
dung trên bằng tốt nghiệp 
trung cấp, cao đẳng quy 
định; Bỏ ... Mục 20 Cách 
ghi nội dung trên bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng 
quy định tại Phụ lục 1 và 
Phụ lục 2 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
10/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 13 tháng 3 năm 2017 

93 Thông tư 
09/2017/TT-

BLDTB&XH, 13/3/2017 

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 

26/04/2017  

94 Thông tư 
12/2017/TT-

BLĐTB&XH, 20/4/2017 

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng 

15/06/2017  
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95 Thông tư 
29/2017/TT-

BLĐTB&XH, 
15/12/2017 

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào 
tạo 

29/01/2018  

96 Thông tư 
13/2018/TT-

BLDTB&XH, 26/9/2018 

 
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 

 

15/11/2018  

97 Thông tư 
21/2018/TT-

BLDTB&XH, 
30/11/2018 

Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

15/01/2019  

98 Thông tư 
23/2018/TT-

BLDTB&XH, 
06/12/2018 

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung 
cấp, trình độ cao đẳng 

21/01/2019  

99 Thông tư 
24/2018/TT-

BLDTB&XH, 
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 

21/01/2019  

100 Thông tư 

03/2019/TT-
BLDTB&XH, 

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 

05/03/2019  

101 Thông tư 
06/2019/TT-

BLDTB&XH, 
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 ban 
hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

15/03/2019  
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102 
Văn bản 
hợp nhất 

5161/VBHN-BLĐTBXH, 
02/12/2019 

 

Văn bản hợp nhất 5161/VBHN-BLĐTBXH 2019 hợp 
nhất Thông tư chuyên môn nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp 

  

103 Luật 
Số 01/2011/QH13 ngày 

11/11/ 2011 
Luật lưu trữ 2011 01/7/2012  

104 Nghị định 
Số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ; 01/3/2013 

Hướng dẫn Điều 13, khoản 
2 Điều 21, khoản 5 Điều 
30, khoản 4 Điều 37 của 
Luật Lưu trữ số 
01/2011/QH13 ngày 11/11/ 
2011 

105 Luật 
Số 80/2015/QH13 ngày 

22/06/2015 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 01/7/2016  

106 Nghị quyết 
351/2017/UBTVQH14 

ngày 14/03/2017 

Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy 
phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ tịch nước 

20/05/2017 

Hướng dẫn khoản 1 Điều 
8,Điều 10, Điều 12 của 
Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015 
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107 Nghị định 
34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

01/07/2016 

Hướng dẫn Điều 9, Điều 
10, Khoản 3 Điều 12, Điều 
20, 27,28, 30, Mục I 
Chương III, Điều 38, Điều 
42, Mục II Chương III, 
Điều 58, Chương V, 
Chương VIII, Điều 127, 
130, 134,139, Khoản 6 
Điều 150, Chương XV, 
Điều 170, 171, 173 của 
Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật số 
80/2015/QH13 ngày 
22/06/2015 

108  
Pháp lệnh 30/2000/PL-

UBTVQH10 ngày 
28/12/2000 

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 
30/2000/pl-ubtvqh10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 về bảo 
vệ bí mật nhà nước 

01/4/2001 

( có hiệu lực đến ngày 
30/6/2020) 

 

109 Luật 
Số 29/2018/QH14 ngày 

15/11/2018 
Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018 01/7/2020 

Thay thế Pháp lệnh 
30/2000 

110 Nghị định 

 

 

 

Số 26/2020/NĐ-CP ngày 
28/02/2020 

Quy định chi tiết 1 số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà 
nước 

01/7/2020 

Hướng dẫn Điều 10, 11; 
khoản 7 Điều 13;Điều 14; 
điểm c,d,đ khoản 1 Điều 
17; điểm đ khoản 3 Điều 
24 của Luật Bảo vệ bí mật 
Nhà nước số 
29/2018/QH14 ngày 
15/11/2018 

Thay thế NĐ 33/2002/NĐ-
CP ngày 28/ 03/2002 khi 
hết hiệu lực ( có hiệu lực 
đến ngày 30/6/2020) 
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111 Nghị định 
Số 99/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 
Quy định về quản lý và sử dụng con dấu 01/7/2016  

112 Nghị định 
Số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 
Công tác văn thư 05/3/2020  

113 Thông tư 
Số 07/2005/TT-BNV 

ngày 05/01/2005 
Hướng dẫn thực hiện chế độ phục cấp độc hại, nguy 
hiểm đối với CBCCVC 

25/01/2005 
Hướng dẫn khoản 7 Điều 6 
NĐ 204/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 

114 Thông tư 
Số 09/2007/TT-BNV 

ngày 26/11/2007 
Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng 22/12/2007  

115 Thông tư 
Số 01/2011/TT-BNV 

ngày 19/01/2011 
Về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
hành chính 

05/03/2011 
Hết hiệu lực: 05/03/2020 

 

116 Thông tư 
Số 09/2011/TT-BNV 

ngày 03/6/2011 
Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành 
phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

18/7/2011  

117 Thông tư 
Số 07/2012/TT-BNV 

ngày 22/11/2012 
Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, 
tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

07/01/2013 

Hướng dẫn Mục I, Điều 9, 
khoản 2 Điều 9, Điều 10, 
11, khoản 2 Điều 11 của 
Luật Lưu trữ 2011. 

118 Thông tư 
số 09/2013/TT-BNV 

ngày 31/10/2013 
Quy định về việc chế độ báo cáo, thống kê công tác văn 
thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ 

01/12/2013 
Hết hiệu lực: 23/04/2018 
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119 Thông tư 
Số 16/2014/TT-BNV 

ngày 20/11/2014 
Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử 
các cấp 

01/02/2015 

Hướng dẫn Điều 20; điểm 
b khoản 2 Điều 20; khoản 
1,2 Điều 22 Luật Lưu trữ 
2011. 

Hướng dẫn khoản 2 Điều 
7, khoản 6 Điều 13 NĐ 
01/2013/NĐ-CP ngày 
03/01/2013. 

120 Thông tư 
Số 27/2016/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2016 
Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp 
vụ của ngành giáo dục 

15/02/2017  

121 Thông tư 
Số 01/2019/TT-BNV 

ngày 24/01/2019 

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử 
trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ 
thống quản lý tài liệu điện tử 

10/03/2019 
Hướng dẫn khoản 2 Điều 
17 của   QĐ 28/2018/QĐ-
TTg ngày 12/07/2018 

122 Thông tư 
Số 02/2019/TT-BNV 

ngày 24/01/2019 
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu 
bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 

10/03/2019 
Hướng dẫn khoản 2 Điều 
17 của   QĐ 28/2018/QĐ-
TTg ngày 12/07/2018 

123 Luật 
số 36/2005/QH11 ngày 
14 tháng 6 năm 2005 

Luật Thương mại 2005 01/01/2006  

124 Luật 
05/2017/QH14 ngày 

12/6/2017 
Luật quản lý ngoại thương 01/01/2018 

Bãi bỏ khoản 3 Điều 28; 
khoản 3 Điều 29; khoản 3 
Điều 30 ; Điều 31, 33, 242, 
243, 244, 245, 246, 247 
Luật Thương mại 2005 
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125 Luật 
44/2019/QH14 ngày 

14/9/2019 
Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 01/01/2020 

Thay thế cụm từ “rượu có 
độ cồn từ 30 độ trở lên” 
bằng cụm từ “rượu, bia có 
độ cồn từ 15 độ trở lên” tại 
khoản 4 Điều 100; khoản 4 
Điều 109 Luật Thương mại 
2005 

126 Nghị định 
163/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 
Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics 20/02/2018 

Hướng dẫn Mục 4 Chương 
VI; Điều 234,238 Luật 
Thương mại 2005 

127 Bộ Luật 
số 91/2015/QH13 ngày 
24 tháng 11 năm 2015 

của Quốc hội 
Bộ Luật Dân sự 2015 01/01/2017  

128 Luật 
số 43/2013/QH13 ngày 
26 tháng 11 năm 2013 

của Quốc hội 
Luật Đấu thầu 2013 1/7/2014  

129 Nghị định 
25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu 
về lựa chọn nhà đầu tư 

20/04/2020 

Hướng dẫn khoản 3 Điều 
1, khoản 43 Điều 4, Điều 6; 
Điều 8, điểm i khoản 1 
Điều 8, khoản 2 Điều 12, 
khoản 2 Điều 13, khoản 1 
Điều 20, khoản 4 Điều 22, 
Điều 26, 55;  điểm a,b,c,d 
và đ khoản 1 Điều 56, Điều 
57, khoản 7 Điều 74, điểm 
h khoản 2 Điều 75, khoản 4 
Điều 85 của Luật Đấu thầu 
2013. 
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130 Nghị định 

số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/06/2014 của Chính 

phủ  
 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của  Luật Đấu 
thầu và lựa chọn nhà thầu 

15/08/2014 

Hướng dẫn khoản 24, 43 
Điều 4; Điều 6,8; khoản 1 
Điều 13, Điều 14; khoản 
1,2 Điều 14, 19; điểm c 
khoản 1 Điều 19; điểm e 
khoản 1 Điều 22; khoản 1 
Điều 23; Điều 25, khoản 2 
Điều 27; Điều 28,29, 30, 
31, 38; điểm a, b khoản 2 
Điều 38; điểm a, b khoản 3 
Điều 38; khoản 4, 5 Điều 
38; Điều 44, 45; Mục 2, 3 
Chương 5; Điều 48, khoản 
2 Điều 48; Điều 49,51, 
53,54, 60; Chương 8; 
khoản 1,2,3,4 Điều 62; 
Chương 9; khoản 7 Điều 
74; điểm d khoản 1 Điều 
75; điểm h khoản 2 Điều 
75; điểm h khoản 3 Điều 
75; khoản 8 Điều 77; 
khoản 3 Điều 81;Điều 86; 
khoản 2 Điều 87; Điều 90, 
khoản 1 Điều 90; Mục 1 
Chương 12; Điều 92 của 
Luật Đấu thầu 2013. 

131 Thông tư 
16/2016/TT-BKHĐT 

ngày 16/12/2016 
Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

06/02/2017 
Hướng dẫn khoản 3 Điều 1 
Luật Đấu thầu 2013 

132 Quyết định 
2468/QĐ-BTC ngày 

23/11/2015 
Về việc hướng dẫn một số quy định của pháp luật đấu 
thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành tài chính 

23/11/2015 

Hướng dẫn khoản 34 Điều 
4, Điều 37, khoản 6 Điều 
73, khoản 3 Điều 87 Luật 
Đấu thầu 2013 
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133 Luật 
04/2017/QH14 ngày 

12/6/2017 

 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

01/01/2018 
Sửa đổi điểm c khoản 3 
Điều 14 Luật Đấu thầu 
2013 

134 Công văn 
2683/BKHĐT-QLĐT 

ngày 26/04/2018 
quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu do 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

26/04/2018 
Hướng dẫn khoản 2 Điều 
16 Luật Đấu thầu 2013 

135 Luật 
40/2019/QH14 ngày 

13/6/2019 
Luật Kiến trúc 2019 01/07/2020 

Bỏ cụm từ “ hoặc được 
tuyển chọn” tại điểm d 
khoản 1 Điều 22 của Luật 
Đấu thầu 2013 

136 Quyết định 
17/2019/QĐ-TTg ngày 

08/4/2019 

Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà 
thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 
luật đấu thầu 

22/5/2019 
Hướng dẫn Điều 26 Luật 
Đấu thầu 2013. 

137 Thông tư 
10/2015/TT-BKHĐT 

ngày 26/10/2015 
Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 

Hướng dẫn Chương 3, 
khoản 2 Điều 36, điểm c 
khoản 2 Điều 36; khoản 1,2 
Điều 37 Luật Đấu thầu 
2013 

138 Thông tư 
19/2015/TT-BKHĐT 

ngày 27/11/2015 
Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình 
tổ chức lựa chọn nhà thầu 

15/01/2016 
Hướng dẫn Điều 38, khoản 
5 Điều 78 Luật Đấu thầu 
2013 

139 Thông tư 
06/2017/TT-BKHĐT 

ngày 5/12/2017 

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, 
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu 

01/03/2018 
Hướng dẫn khoản 4, 6 
Điều 81, khoản 2 Điều 84 
của Luật Đấu thầu 2013. 

140 Thông tư 
05/2018/TT-BKHĐT 

ngày 10/12/2018 

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối 
với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia 

01/09/2019 
Hướng dẫn điểm b khoản 2 
Điều 83 của Luật Đấu thầu  
2013 
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141 Công văn 
4054/BKHĐT-QLĐT 

ngày 27/6/2014 
Về việc thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị 
định 63/2014/NĐ-CP 

27/6/2014 
Hướng dẫn Chương 13 
Luật Đấu thầu 2013. 

142 Thông tư 
Số: 04/2017/TT-BKHĐT 

ngày ngày 15 tháng 11 
năm 2017 

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch 
vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu 
thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo 
phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn 
hai túi hồ sơ. 

01/03/2018 
Hướng dẫn Chương VIII, 
Điều 88 của Luật Đấu thầu 
2013. 

143 Thông tư 

Thông tư số 58/2016/TT-
BTC ngày 29/3/2016 của 

Bộ Tài chính 

 
 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 
nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 

16/05/2016 

Hướng dẫn điểm a khoản 6 
Điều 129 của Nghị định 
63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 

144 Thông tư 

số 11/2019/TT-
BKHĐT ngày 16/12/2019 

của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 
thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và 
quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực 
hiện hợp đồng không được hoàn trả. 

01/02/2020 

Hướng dẫn khoản 9 Điều 
9, khoản 2 Điều 84, khoản 
2 Điều 87 của Nghị định 
63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 

Hướng dẫn Điều 4 của 
Nghị định 30/2015/NĐ-CP 
ngày 17/03/2015 

145 Luật 
số: 11/2012/ QH13 ngày 
20/06/2012 của Quốc hội 

Luật Giá 2012 01/01/2013  
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146 Nghị định 
số 89/2013/NĐ-CP ngày 

06/08/2013 của Chính 
phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định 
giá 

25/09/2013 

Hướng dẫn Điều 7, 8; 
Chương IV, khoản 1 Điều 
29; Điều 33,34; khoản 6 
Điều 34; Mục 3 Chương 
IV; khoản 6 Điều 39; 
khoản 4 Điều 40; điểm d 
khoản 1 Điều 42; khoản 3 
Điều 43; Điều 46 Luật Giá 
2012. 

147 Nghị định 
151/2018/NĐ-CP ngày 

7/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện 
đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
bộ tài chính 

7/11/2018 

Sửa đổi khoản 1 Điều 18 
Nghị định số 89/2013/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 06 
tháng 8 năm 2013. 

148 Quyết định 

Số 27/2018/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 7 năm 

2018 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước  
đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – 
nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy 
định pháp luật về Hội được  
ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

10/8/2018  

149 Luật 
Số 10/2012/QH13 ngày 

18/6/2012 
Bộ Luật Lao động 01/5/2013 Hết hiệu lực 01/01/2021 
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150 Luật 
Số 45/2019/QH14 ngày 

20/11/2019 
Bộ luật lao động 2019 01/01/2021 

-Sửa đổi Điều 54, 55, 
khoản 1 Điều 73 Luật Bảo 
hiểm xã hội 2014. 

- Sửa đổi tên, bổ sung  
Điều 32; sửa đổi  khoản 1 
Điều 32 Bộ luật Tố tụng 
Dân sự 2015 

-Bãi bỏ khoản 2 Điều 32 
Bộ luật Tố tụng Dân sự 
2015. 

151 Luật 
Số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 
Công chức và Luật Viên chức 

01/07/2020  

152 Thông tư 
14/2013/TT-BYT ngày 

06/5/2013 
Hướng dẫn Khám sức khỏe 01/7/2013 

Hướng dẫn Điều 152 Bộ 
luật Lao động 2012  Hướng 
dẫn khoản 1 Điều 52 của 
Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh 2009 

153 Thông tư 
41/2017/TT-BYT ngày 

9/11/2017 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng 
bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành 

31/12/2017 

Bãi bỏ Điều 9, 12, 13, 
khoản 2 và 3 Điều 11 của 
TT 14/2013/TT-BYT ngày 
06/5/2013 

154 
Thông tư 
liên tịch 

Số 13/2016/TTLT-BYT-
BGDĐT ngày 12/5/2016 

Qui định về Công tác y tế truờng học 30/6/2016 

Bãi bỏ Điều 4 Quyết định 
58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 
17/10/2008 

Bãi bỏ Điều 4 Quyết định 
73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 
4/12/2007 

155 Nghị định 
49/2018/NĐ-CP ngày 

30/3/2018 
Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp. 

15/5/2018  
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156 Nghị định 
140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 

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 

08/10/2018 

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4; 
bãi bỏ Khoản 2 Điều 6; sửa 
đổi điểm c Khoản 1 Điều 8 
Nghị định 49/2018/NĐ-CP 

157 Thông tư 
27/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 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 

15/02/2019 

Hướng dẫn điểm b Khoản 
2 Điều 11, điểm a và điểm 
b Khoản 1 Điều 26 Nghị 
định 49/2018/NĐ-CP 

158 Nghị định 
15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Giáo dục nghề nghiệp 

20/3/2019 
Thay thế Mẫu số 03 Nghị 
định 49/2018/NĐ-CP 

159 Thông tư 
28/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2017 

Thông tư Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội. 

01/02/2018  

160 Thông tư 
15/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 08/6/2017 

Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất 
lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội. 

24/07/2017  

161 Quyết định 
1229/QĐ-BLĐTBXH 

ngày 04/8/2017 

V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động 
- Thương binh và xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn 
kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

 

04/8/2017 

Đính chính Mục 2 Chương 
III, Khoản 1 Điều 15, 
Chương IV Thông tư 
15/2017/TT-BLĐTBXH 

162 Thông tư 
03/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 01/3/2017 

Thông tư Quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và 
ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, 
thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 
cao đẳng. 

14/4/2017  

163 Công văn 
454/TCGDNN-KĐCL 

ngày 25/3/2019 

Công văn  hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và 
cao đẳng năm 2019 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp. 

25/3/2019  
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164 Luật 
38/2005/QH11 ngày 

14/6/2005 
Luật giáo dục năm 2005 01/01/2006 

Còn hiệu lực đến ngày 
30/6/2020 

165 Luật 
74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 
Luật Giáo dục nghề nghiệp. 01/7/2015  

166 Luật 
Số 43/2019/QH14 ngày 

14/6/2019 
Luật Giáo dục năm 2019 01/07/2020 

Sửa đổi, bổ sung điểm a, b 
khoản 3 điều 32, khoản 3 
điều 33 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

167 Luật 
Số 21/2017/QH14 ngày 

24/11/2017 
Luật quy hoạch 2017 01/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung điều 8 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 

168 Luật 
Số 97/2015/QH13 ngày 

25/11/2015 
Luật phí và lệ phí 01/01/2017 

Bãi bỏ cụm từ “lệ phí tuyển 
sinh” tại khoản 3 điều 28, 
điều 29 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

169 Luật 
25/2018/QH14 ngày 

12/06/2011 2018 
Luật Tố cáo 01/01/2019  

170 Nghị định 
31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi 
hành luật tố cáo 

 

28/5/2019 

Hướng dẫn Điều 26, Mục 3 
Chương III, Điều 29, Điều 
30, Điều 31, Điều 33, Điều 
35, Điều 36, Khoản 2 Điều 
37, Khoản 5 Điều 38, Điểm 
đ Khoản 1 Điều 39, Điều 
40, Điều 43, Chương VI, 
Khoản 3 Điều 56, Điều 63 
Luật Tố cáo 

171 Luật 
02/2011/QH13 ngày 

11/11/2011 
Luật Khiếu nại 01/7/2012  
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172 Nghị định 
75/2012/NĐ-CP ngày 

03/10/2013 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 20/11/2012 

Hướng dẫn Khoản 4 Điều 
8, Điều 23, Điều 24, Điều 
26, Khoản 3 Điều 41, Điều 
46, Điều 58, Điều 59, Điều 
61 Luật Khiếu nại 

173 Thông tư 
07/2013/TT-TTCP ngày 

31/10/2013 
Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 16/12/2013 

Hướng dẫn Điều 4, Điều 
27, Điều 29, Khoản 4 Điều 
29, Điều 30, Điều 31, Điều 
32, Điều 34, Mục 3 
Chương III, Điều 36, Điều 
38, Điều 39, Điều 40, Điều 
41, Điều 43, Chương IV, 
Điều 50, Điều 52, Điều 53, 
Điều 54, Điều 56 Luật 
Khiếu nại 

174 Thông tư 
02/2016/TT-TTsCP ngày 

20/10/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 
số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của 
Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu 
nại hành chính 

05/12/2016 

Bổ sung 03 biểu mẫu; sửa 
đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 
5; bổ sung Khoản 3 Điều 7; 
sửa đổi, bổ sung Khoản 1 
Điều 12; sửa đổi, bổ sung 
khoản 4 Điều 13; sửa đổi, 
bổ sung khoản 1 Điều 15; 
sửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 18; sửa đổi, bổ sung 
khoản 1 và khoản 2 Điều 
21; sửa đổi, bổ sung khoản 
1 Điều 18; Sửa đổi, bổ 
sung khoản 1 và khoản 2 
Điều 21 Thông tư 
07/2013/TT-TTCP 

175 Thông tư 
06/2013/TT-TTCP ngày 

30/9/2013 
Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo 15/11/2013  
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176 Nghị định 
24/2018/NĐ-CP ngày 

27/02/2018 

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 
lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 
việc làm, an toàn, vệ sinh lao động 

15/4/2018 

Bãi bỏ những nội dung liên 
quan đến khiếu nại, tố cáo 
của Người lao động tại 
Nghị định 75/2012/NĐ-CP 

177 Luật 
56/2010/QH12 ngày 

15/11/2010 
Luật Thanh tra 01/7/2011  

178 Nghị định 
86/2011/NĐ-CP ngày 

22/09/2011 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
luật thanh tra 

15/11/2011  

179 Nghị định 
07/2012/NĐ-CP ngày 

09/02/2012 

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng 
thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên 
ngành 

05/04/2012 

- Hướng dẫn Điều 9, Mục 6 
Chương II, Điều 34, Điều 
51, Khoản 2 Điều 52, Điều 
54, Điều 56 Luật Thanh 
tra; 

Hướng dẫn Công văn 
1839/TTCP-PC; 

180 Nghị định 
33/2015/NĐ-CP ngày 

27/3/2015 
Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 15/05/2015 

Hướng dẫn Điều 40 Luật 
Thanh tra 

181 Luật 
42/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 
Luật Tiếp công dân. 01/7/2014  

182 Nghị định 
64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp 
công dân 

15/8/2014  

183 Thông tư 
06/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014 
Quy định quy trình tiếp công dân 15/12/2014 

- Hướng dẫn Điều 4 Nghị 
định 64/2014/NĐ-CP; 

- Hướng dẫn Khoản 1 và 
Khoản 2 Điều 25, Điều 26 
Luật Tiếp công dân 
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184 
Nghị định 

chính phủ 

76/2012/NĐ-CP ngày 
03/10/2012 

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật tố cáo. 

Hết hiệu 
lực: 

28/5/2019 

Thay thế bởi Nghị định 
31/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 

185 
Nghị định 

chính phủ 

64/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 
tiếp công dân. 

15/8/2014  

186 
Nghị định 

chính phủ 

45/2013/NĐ-CP ngày 
10/5/2013 

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của bộ Luật lao 
động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn 
lao động, vệ sinh lao động. 

01/7/2013  

187 Thông tư 
54/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 16/12/2015 

Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối 
với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời 
vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng 

10/02/2016 
Hướng dẫn chương II Nghị 
định 45/2013/NĐ-CP 

188 Nghị định 
39/2016/NĐ-CP ngày 

15/05/2016 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, 
vệ sinh lao động 

01/7/2016 

Bãi bỏ Điều 9, Điều 10, 
Điều 11, Điều 12, Điều 13, 
Điều 14 Nghị định 
45/2013/NĐ-CP 

189 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH 
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi 
phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao 
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

20/3/2015 
Hướng dẫn Khoản 3 Điều 
13 Nghị định 45/2013/NĐ-
CP 

190 Nghị định 
44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 

Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh 
lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc 
môi trường lao động 

01/7/2016 

Hướng dẫn Mục 3 Chương 
III, điểm d Khoản 1 điều 
25 Nghị định 45/2013/NĐ-
CP hết hiệu lực 

191 
Nghị định 

chính phủ 

42/2013/NĐ-CP ngày 
09/5/2013 

Nghị định Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. 01/7/2013  
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192 Thông tư 
39/2013/TT-BGDĐT 

ngày 04/12/2013 
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực 
giáo dục 

18/01/2014 

Hướng dẫn Mục 2 Chương 
Hoạt động thanh tra giáo 
dục, Điều 14, Điều 15, điều 
16 Nghị định 42/2013/NĐ-
CP 

193 
Nghị định 

chính phủ 

24/2018/NĐ-CP ngày 
27/02/2018 

Nghị định Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa 
người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. 

15/4/2018 

Bãi bỏ những nội dung liên 
quan đến khiếu nại, tố cáo 
của Người lao động tại 
Nghị định 75/2012/NĐ-CP 

194 
Thông tư 
chính phủ 

05/2014/TT-TTCP ngày 
16/10/2014 

Thông tư Quy định về Tổ chức, hoạt động, quan hệ công 
tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một 
cuộc thanh tra. 

01/12/2014  

195 
Thông tư 
chính phủ 

07/2013/TT-TTCP ngày 
31/10/2013 

Thông tư Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành 
chính 

16/12/2013 

Hướng dẫn Điều 4, Điều 
27, Điều 29, Khoản 4 Điều 
29, Điều 30, Điều 31, Điều 
32, Điều 34, Mục 3 
Chương III, Điều 36, Điều 
38, Điều 39, Điều 40, Điều 
41, Điều 43, Chương IV, 
Điều 50, Điều 52, Điều 53, 
Điều 54, Điều 56 Luật 
Khiếu nại 
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196 
Thông tư 
chính phủ 

02/2016/TT-TTCP ngày 
20/10/2016 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng năm 2013 của Thanh 
tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính 

05/12/2016 

Bổ sung 03 biểu mẫu; sửa 
đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 
5; bổ sung Khoản 3 Điều 7; 
sửa đổi, bổ sung Khoản 1 
Điều 12; sửa đổi, bổ sung 
khoản 4 Điều 13; sửa đổi, 
bổ sung khoản 1 Điều 15; 
sửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 18; sửa đổi, bổ sung 
khoản 1 và khoản 2 Điều 
21; sửa đổi, bổ sung khoản 
1 Điều 18; Sửa đổi, bổ 
sung khoản 1 và khoản 2 
Điều 21 Thông tư 
07/2013/TT-TTCP 

197 
Thông tư 
chính phủ 

07/2014/TT-TTCP  ngày 
31/10/2014 

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố 
cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

15/12/2014  

198 
Thông tư 
chính phủ 

06/2013/TT-TTCP ngày 
30/9/2013 

Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo 15/11/2013  

199 
Thông tư 

BLĐTBXH 
09/2017/TT-BLĐTBXH           

ngày 13/03/2017 

Thông tư Quy định về 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. 

26/4/2017  

200 Luật 
Số 08/2012/QH13 ngày 

18/06/2012 
Luật Giáo dục Đại học 01/01/2013  

201 Luật 
34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 01/7/2019 

Sửa đổi Điều 2, Điều 4 
Luật Giáo dục đại học 
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202 Luật 
74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 
Giáo dục nghề nghiệp 01/7/2015 

Bãi bỏ cụm từ “trường cao 
đẳng” tại Điều 2; bãi bỏ 
cụm từ “cao đẳng” tại 
Khoản 2 Điều 4 Luật Giáo 
dục đại học 

203 Nghị định 
141/2013/NĐ-CP ngày 

24/10/2013 
Hướng dẫn Luật Giáo dục đại học 10/12/2013  

204 Luật 
Số 83/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 
Luật ngân sách Nhà nước 01/01/2017  

205 Luật 
Số 88/2015/QH13 ngày 

20/11/2015 
Luật Kế toán 01/01/2017  

206 Luật 
Số 15/2017/QH14 ngày 

05/07/2017 
Luật quản lý sử dụng tài sản 01/01/2018  

207 Luật 
Số 97/2015/QH13 ngày 

25/11/2015 
Luật Phí, lệ phí 01/01/2017  

208 Luật 
Số 74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 
Luật giáo dục nghề nghiệp 01/07/2015  

209 Luật 
Số 38/2019/QH14 ngày 

01/07/2020 
Luật Quản lý thuế 01/07/2020  

210 Luật 
Số 29/2013/QH13 ngày 

18/06/2013 
Luật Khoa học công nghệ 01/01/2014  

211 Luật 
Số 81/2015/QH13 ngày 

24/06/2015 
Luật Kiểm toán 01/01/2016  

212 Luật 
Số 58/2014/QH13 ngày 

20/11/2014 
Luật BHXH 01/01/2018  



36 
 

213 Luật 
Số 12/2012/QH13 ngày 

20/6/2012 
Luật công Đoàn 01/01/2013  

214 Luật 
Số 22/2008/QH12  ngày 

01/01/2010 
Luật Cán bộ, công chức 01/01/2010  

215 Luật 
Số 58/20102qh12 NGÀY 

01/01/2012 
Luật Viên chức 01/01/2012  

216 Nghị quyết 
NH 2019-2020 ngày 

12/11/2019 
Hội nghị Đại biểu Cán bộ công chức, viên chức NH 
2019-2020 

Trường lưu  

217 Nghị Định 
Số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/04/2006 

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập 

01/07/2014  

218 Nghi Định 
Số 16/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 06/04/2015  

219 Nghi Định 
86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 

Thu Quản lý học phí đối với cơ sởGD thuộc hệ thốngGD 
quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí 
học tập từ NH 2015-2016 đến NH 2020-2021 

01/12/2015  

220 Nghi Định 
91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, 
khen thưởng 

01/10/2017  

221 Thông tư 
Số 46/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 

Về ban hành điều lệ Trường Cao đẳng 15/02/2017  

222 
Thông tư 
liên tịch 

40/2015/TTLT/BTC-
BGDĐT ngày 27/3/2015 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí dự thi, dự tuyển 

27/03/2015  
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223 Thông tư 
29/2003/TT-BTC ngày 

14/4/2003 

Hướng dẫn chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà 
riêng và điện thoại di động đối với CB lãnh đạo trong 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính 
trị, các tổ chức chính trị XH 

26/05/2003  

224 Thông tư 
71/2016/TT-BTC ngày 

09/8/2006 
Hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 
của đơn vị sự nghiệp thựuc 1.26hiện chế độ tự chủ 

01/07/2016  

225 Thông tư 
01/2010/TT-BTC ngày 

06/01/2010 

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào 
làm việc tại VN, chi tiêu tổ chức các Hội nghị, Hội thảo 
Quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước. 

26/01/2010  

226 Thông tư 
40/2017/TT-BTC ngày 

28/04/2017 
Chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị 01/07/2017  

227 Thông tư 
36/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2010 
Lập dự toán, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí 
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC 

15/06/2018  

228 Thông tư 
123/2009/TT-BTC ngày 

17/6/2009 

Nội dung chi, mức chi XD chương trình khung và biên 
soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các 
ngành đào tạo ĐH, CĐ, TCCN 

17/06/2019  

229 Nghị định 
Số 15/2019/NĐ-CP ngày 

01 tháng 02 năm 2019 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
giáo dục nghề nghiệp 

 
20/03/2019 

 

 

230 Nghị  định 
Số 11/2016/NĐ-CP ngày 

03 tháng 02 năm 2016 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao 
động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

01/04/2016  
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231 Nghị  định 
140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 

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 

08/10/2018 

Bổ sung Khoản 1 Điều 2, 
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 
11/2016/NĐ-CP; 

Sửa đổi Điều 4; điểm i 
Khoản 2 Điều 7; Khoản 2 
Điều 8; Khoản 6 Điều 10; 
Khoản 2 Điều 12; điểm b 
Khoản 1 Điều 20 Nghị 
định 11/2016/NĐ-CP; 

Bãi bỏ điểm b Khoản 3 
Điều 8; Điều 17 Nghị định 
11/2016/NĐ-CP 

232 Thông tư 
35/2016/TT-BCT ngày 

28/12/2016 

Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di 
chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười 
một ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ 
của việt nam với tổ chức thương mại thế giới không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động 

10/02/2017 

Hướng dẫn Khoản 1 điều 
3; điểm a Khoản 2 điều 7; 
điểm c Khoản 3 Điều 8; 
Khoản 4 Điều 20 Nghị 
định 11/2016/NĐ-CP 

233 Thông tư 
40/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 25 tháng 10 năm 

2016 

Hướng dẫn thi hành một số điều của NghỊ đỊnh 
số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ 
Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam 

12/12/2016 

Hướng dẫn điểm d và điểm 
đ Khoản 1 Điều 2; Khoản 2 
Điều 2; Điều 5; điểm e 
Khoản 2 Điều 7; Điều 10; 
Khoản 4 Điều 10; Khoản 7 
điều 10; Khoản 1 Điều 17 
Nghị định 11/2016/NĐ-CP; 

Hướng dẫn Khoản 2 Điều 
11, Khoản 7 Điều 11 Nghị 
định 140/2018/NĐ-CP; 
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234 Thông tư 
Số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 
30/10/2018 

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 

30/10/2018 

18/12/2018 

- Sửa đổi Điều 3; Điều 4; 
Điều 7; Khoản 1 Điều 12;  
Thông tư 40/2016/TT-
BLĐTBXH; 

Sửa đổi điểm a Khoản 1 
Điều 20 Nghị định 
11/2016/NĐ-CP 

235 Thông tư 
Số 04/2015/TT-BCA 

ngày 05/01/2015 

Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất 
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

 

05.01.2015 

25/02/2015 
 

236 Công văn 
Số 1744/GDĐT-VP ngày 

28/5/2018 

Thực hiện đúng quy định việc tiếp khách nước ngoài, 
hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong 
nhà trường 

28/5/2018  

237 Quyết định 
Số 12/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2018 
Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công 
chức và viên chức đi nước ngoài 

07/5/2018  

238 
Văn bản 
hợp nhất 

số 04/VBHN-VPQH  
ngày 29 tháng 6 năm 

2018 
Luật Khoa học và Công nghệ 29/6/2018 

Được hợp nhất từ Luật số: 
28/2018/QH14 ngày 
15/6/2018 và Luật số: 
29/2013/QH13 ngày 
18/6/2013 

239 Nghị định 
13/2012/NĐ-CP ngày 02 

tháng 3 năm 2012 
Ban hành điều lệ sáng kiến 25/4/2012  
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240 Thông tư 
18/2013/TT-BKHCN 

ngày 01/8/2013 

Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng 
kiến được ban hành theo nghị định số 13/2012/NĐ-
CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

25/9/2013 

Hướng dẫn Khoản 4 Điều 
2; Khoản 1 Điều 3; điểm b 
Khoản 1 Điều 4; Khoản 3 
Điều 5; Điều 6; Khoản 2 và 
Khoản 4 Điều 7; Điều 8; 
điểm a và điểm b Khoản 1 
Điều 9; điểm d Khoản 2 
Điều 9; Điều 10; Chương 
IV Nghị định 13/2012/NĐ-
CP 

241 
Thông tư 

liên tịch 

55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN ngày 22 tháng 4 

năm 2015 của Bộ Tài 
chính-Bộ Khoa học và 

Công 

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và 
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có sử dụng ngân sách NN 

08/6/2015  

242 Thông tư 
03/2019/TT-BTC của Bộ 
Tài chính ngày 15 tháng 

01 năm 2019 

Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ 
ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 

03/3/2019 
Hướng dẫn Khoản 4 Điều 
16 Nghị định 13/2012/NĐ-
CP 

243 Thông tư 

03/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 01 tháng 03 năm 

2017 của  
Bộ Lao động Thương 

Binh-Xã hội 

Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương 
trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình 
đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

14/4/2017  

244 Thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 10 tháng 03 năm 
2017 của Bộ Lao động 
Thương Binh-Xã hội 

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp; 

01/7/2017  
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245 Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 10 tháng 03 năm 
2017 của Bộ Lao động 
Thương Binh-Xã hội 

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp 

01/5/2017  

246 Thông tư 
34/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 42/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình 
độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư 
số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế 
độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư 
số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định 
chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp, thông tư số 10/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, 
thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 
thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 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 

08/02/2019 

Sửa đổi Khoản 2 Điều 1; 
điểm d Khoản 1 Điều 4; 
Khoản 3 Điều 5 Thông tư 
07/2017/TT-BLĐTBXH. 

Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 
Thông tư 08/2017/TT-
BLĐTBXH 

247 Thông tư 

03/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 15 tháng 06 năm 
2018  của Bộ Lao động 
Thương Binh-Xã hội 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

01/8/2018  

248 Thông tư 

55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN 22  tháng 4 năm 

2015 của Bộ Lao động 
Thương Binh-Xã hội 

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và 
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

08/6/2015  

249 Thông tư 

05/2014/TT-BKHCN 
ngày 10 tháng 4 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 

Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ” 

26/5/2014  
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250 Nghị quyết 

nhiệm kỳ 2015-2020 năm 
2015 ngày 28/01/2016 

 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 28/01/2016  

251 Chỉ thị 
Số 37-CT/TW ngày 06 
tháng 6 năm 2014 của 

Ban Bí thư 

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
đào tạo nhân lực có tay nghề cao. 

06/06/2014  

252 Nghị quyết 
Nhiệm kỳ 2015-2020 

năm 2015 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần 
thứ X 

2015  

253 Nghị quyết 
Nhiệm kỳ 2015-2020 

năm 2015 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT Thành phố Hồ 
Chí Minh 

2015  

254 Nghị quyết 
Nhiệm kỳ 2015-2020 

năm 2015 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh 

2015  

255 Luật 

số 38/2005/QH11 được 
Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XI thông qua 

ngày ngày 14 tháng 
06 năm 2005 

Luật Giáo dục 
Hết hiệu 

lực: 
01/7/2020 

Thay thế bởi Luật số 
43/2019/QH14 ngày 
14/6/2019 

256 Luật 

số 44/2009/QH12 được  
Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XII thông qua 

ngày 25 tháng 11 năm 
2009. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục 

01.07.2010 

Hết hiệu 
lực: 

01/7/2020 
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257 Luật 

số 74/2014/QH13 được 
Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII thông qua 

ngày 27 tháng 11 năm 
2014 

Luật Giáo dục Nghề nghiệp 01/07/2015  

258 Luật 
Số 43/2019/QH14 ngày 

14/6/2019 
Luật Giáo dục 01/07/2020 

Sửa đổi, bổ sung điểm a, b 
khoản 3 điều 32, khoản 3 
điều 33 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

259 Luật 
Số 21/2017/QH14 ngày 

24/11/2017 
Luật quy hoạch 2017 01/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung điều 8 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 

260 Luật 
Số 97/2015/QH13 ngày 

25/11/2015 
Luật phí và lệ phí 01/01/2017 

Bãi bỏ cụm từ “lệ phí tuyển 
sinh” tại khoản 3 điều 28, 
điều 29 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

261 
Thông tư 
liên tịch 

18/2015/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH ngày 

08/09/2015 

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập 
môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội ban hành 

23/10/2015 
Hướng dẫn điều 34, điều 
40 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp 

262 Thông tư 
25/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/7/2015 

Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 
cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành 

01/9/2015 
Hướng dẫn Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 
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263 Nghị quyết 

số 29-NQ/TW ngày 4 
tháng 11 năm 2013 của 
Ban chấp hành Trung 

ương 

Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo 04/11/2013  

264 
Thông báo 

kết luận 

số 242-TB/TW ngày 15 
tháng 04 năm 2009 về kết 

luận của Bộ Chính trị 

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa 
VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến 
năm 2020 

15/04/2009  

265 Nghị định 
Nghị định 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 

về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 
vụ. tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị 
sự nghiệp công lập 

  

266 Nghị định 
số 75/2006/NĐ-CP ngày 
02 tháng 8 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Giáo dục. 

23/8/2006  

267 Nghị định 
31/2011/NĐ-CP ngày 

11/05/2011 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 
số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của luật giáo dục 

01/7/2011 

Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, 
Khoản 4 Điều 2; Khoản 1 
Điều 6; Điều 8; Khoản 1 
Điều 9; Khoản 2 Điều 16; 
Khoản 2 Điều 18; Điều 20; 
Khoản 2 và Khoản 3 Điều 
20; Điều 22; Điều 23; 
Khoản 2 và Khoản 3 Điều 
27; điểm a Khoản 4 Điều 
27; Điều 30; Khoản 2 Điều 
32; Khoản 3 và Khoản 6 
Điều 33; điểm a Khoản 1 
Điều 38; Khoản 2 Điều 38; 
điểm b Khoản 1 Điều 39 
Nghị định 75/2006/NĐ-CP; 

Bổ sung Điều 39  Nghị 
định 75/2006/NĐ-CP 
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268 Nghị định 
86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 
2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 

01/12/2015 
Bãi bỏ điểm đ Khoản 3 
Điều 33 Nghị định 
75/2006/NĐ-CP 

269 Quyết định 
72/2014/QĐ-TTg ngày 

17/12/2014 
Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong 
nhà trường và cơ sở giáo dục khác 

20/02/2015 
Hướng dẫn Điều 5 Nghị 
định 75/2006/NĐ-CP 

270 Thông tư 
57/2012/TT-BGDĐT 

ngày 27/12/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học 
và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành 
kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 
tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

10/02/2013 
Sửa đổi Khoản 2 Điều 11 
Nghị định 75/2006/NĐ-CP 

271 Thông tư 
26/2013/TT-BGDĐT 

ngày 15/7/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, 
thủ tục công nhận văn bằng của người việt nam do cơ sở 
giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo quyết định 
số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

30/8/2013 
Sửa đổi Khoản 2 Điều 15 
Nghị định 75/2006/NĐ-CP 

272 Thông tư 
11/2013/TT-BGDĐT 

ngày 29/3/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ 
thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo 
thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

19/5/2013 
Sửa đổi Điều 31 Nghị định 
75/2006/NĐ-CP 

273 Thông tư 
26/2008/TT-BGDĐT 

ngày 09/5/2008 
Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến 
sĩ danh dự. 

04/6/2008 
Hướng dẫn Khoản 3 Điều 
32 Nghị định 75/2006/NĐ-
CP 

274 Thông tư 
38/2013/TT-BGDĐT 

ngày 29/11/2013 

Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

13/01/2014 
Hướng dẫn điểm b Khoản 
14 Điều 1 Nghị định 
31/2011/NĐ-CP 
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275 Nghị định 
số 16/2015/NĐ-CP ngày 
14 tháng 02 năm 2015 

của Chính phủ 

Về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

06/04/2015  

276 Thông tư 
03/2016/TT-BNV ngày 

25/5/2016 
Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của hội đồng quản 
lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 

08/7/2016 
Hướng dẫn Khoản 5 Điều 8 
Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP 

277 Quyết định 
186/QĐ-TTg ngày 

10/02/2017 

Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và 
Đào tạo 

10/02/2017 
Hướng dẫn Điều 11 Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP 

278 Nghị định 
số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 10 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ 

Về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp 

14/10/2016 
Hướng dẫn khoản 3 điều 
16, điều 20, điều 21 Luật 
Giáo dục nghề nghiệp 

279 Nghị quyết 
số 14/2005/NQ-CP ngày 
02 tháng 11 năm 2005 

của Chính phủ 

Về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt 
Nam giai đoạn 2006-2020. 

22/11/2005  

280 Nghị quyết 
số 44/NQ-CP ngày 09 
tháng 06 năm 2014 của 

Chính phủ 

về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 
năm 2013 của BCH TW về đổi mới căn bản toàn diện 
GD&ĐT 

09.06.2014  

281 Quyết định 

số 121/2007/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 7 năm 
2007 của Thủ tướng 

Chính phủ 

về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ 
giai đoạn 2006 – 2020. 

08.2007  

282 Quyết định 
số 630/QĐ-TTg ngày 29 

tháng 5 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ 

về  Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 
2011-2020 

29.05.2012  
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283 Thông tư 
29/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 22/10/2013 

Quy định về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình 
dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các 
nghề trọng điểm cấp độ quốc gia 

07/12/2013 
Hướng dẫn Khoản 4 Mục 
III Quyết định số 630/QĐ-
TTg 

284 Quyết định 
số 711/QĐ-TTg ngày 13 

tháng 6 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ 

Về  Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020. 13.06.2012  

285 Quyết định 
số 2631/QĐ-TTg ngày 31 

tháng 12 năm 2013 của 
Thủ tướng chính phủ 

Về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 
TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025 

31.12.2013  

286 Quyết định 
số 37/2013/QĐ-TTg ngày 

26 tháng 06 năm 2013 
của Thủ tướng chính phủ 

v/v điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, 
cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020. 

01.09.2013 
Sửa đổi bổ sung bởi Quyết 
định 121/2007/QĐ-TTg 

287 Quyết định 
số 2448/QĐ-TTg ngày 16 

tháng 12 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy 
nghề đến năm 2020 

16.12.2013  

288 Quyết định 
số 761/ QĐ-TTg ngày 23 
tháng 05 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng 
cao đến năm 2020 

23.05.2014  

289 Quyết định 
số 1981/QĐ-TTg ngày 18 

tháng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân 18.10.2016  

290 Quyết định 
số 1982/QĐ-TTg ngày 18 

tháng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia. 18.10.2016  
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291 Quyết định 

số 1215/QĐ-BGDĐT 
ngày 04 tháng 4 năm 

2013 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

về ban hành chương trình hành động của Ngành Giáo 
dục thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam 
2011-2020; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 
năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung 
ương đảng Khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTG ngày 22 
tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

04.04.2013  

292 Quyết định 

số 2653/QĐ-BGDĐT 
ngày 25 tháng 07 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

về ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục 
triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

25.07.2014  

293 Thông tư 

số 46/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 28 

tháng 12 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội 

về quy định Điều lệ trường cao đẳng 15.02.2017  

294 Thông tư 
Số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 
30/10/2018 

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 

18/12/2018 

Bãi bỏ điều 14, điều 16, 
khoản 3, khoản 4 điều 18 
thông tư số 46/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 

295 Quyết định 

số 1836/QĐ-LĐTBXH 
ngày 27 tháng 11 năm 
2017 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội 

về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa 
chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và 
định hướng đến năm 2025. 

27.11.2017  
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296 Nghị quyết 

số 03/2013/NQ-HĐND 
ngày 13 tháng 05 năm 

2013 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 

Minh 

về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025. 

23/5/2013  

297 Quyết định 

định số 1335/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 3 năm 

2012 của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh 

về Phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020. 

13.05.2013 

15/3/2012 
 

298 Quyết định 

số 3036/QĐ-UBND ngày 
20 tháng 6 năm 2014 của 

UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh 

về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu 
vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

20.06.2014  

299 Quyết định 

số 2804/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 5 năm 2017 của 

UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh 

về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao 
chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn 
TPHCM giai đoạn 2016 – 2020 

2017  

230 Quyết định 

số 6252/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 11 năm 2016 

của UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh 

về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương 
trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 

2016  

231 Quyết định 

số 954/QĐ-GDĐT-
GDCN&ĐH ngày 30 

tháng 06 năm 2014 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển 
của trường CĐ Kinh tế TPHCM 

30.06.2014  
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232 Văn bản 

số 1737/GDĐT-
GDCN&ĐH ngày 08 

tháng 06 năm 2015 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh 

về thang điểm đánh giá tiêu chí trường tiên tiến bậc CĐ 
và TC 

08.06.2015  

233 Văn bản 
số 1947/GDĐT-

GDCN&ĐH ngày 24 
tháng 06 năm 2015 

về hướng dẫn thẩm quyền, hồ sơ và quy trình thực hiện 
việc công nhận trường Cao đẳng, Trung cấp  đạt tiêu chí 
trường tiên tiến. 

24.06.2015  

234 Nghị định 
204/2004/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ 

Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang 

04/01/2005  

235 Nghị định 
54/2011/NĐ-CP ngày 04 

tháng 7 năm 2011 của 
Chính phủ 

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/9/2011  

236 Nghị định 
49/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao 
động về tiền lương 

01/7/2013  

237 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Nghị định 121/2018/NĐ-
CP ngày 13/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 
số 49/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2013 của chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao 
động về tiền lương 

01/11/2018  

238 Nghị định 
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 trong 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 

01/01/2016  
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239 
Văn bản 

sửa đổi. bổ 
sung 

Nghị định 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 
giáo dục nghề nghiệp 

(. Sửa đổi khoản 1 Điều 14 Nghị định số 113/2015/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ) 

20/3/2019  

240 Nghị định 
90/2019/NĐ-CP ngày 15 
tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ 

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao động 

01/01/2020  

241 Thông tư 
02/2005/TT-BNV ngày 
05 tháng 01 năm 2005 

của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
đối với  cán bộ, công chức, viên chức 

25/01/2005  

242 
VB sửa 
đổi, bỏ 
sung 

Thông tư 83/2005/TT-
BNV ngày 10/8/2005 

Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ 
phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

 

10/9/2005  

243 Thông tư 
08/2013/TT-BNV ngày 

31 tháng 7 năm 2013 của 
Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 
xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động 

 

15/9/2013  

244 
Thông tư 
liên tịch 

68/2011/TTLT-BGDĐT-
BNV-BTC-BLĐTBXH 
ngày 30 tháng 12 năm 

2011 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính, Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính 
phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 

20/02/2012  
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245 
Thông tư 
liên tịch 

29/2015/TTLT-BGDĐT-
BNV-BTC-BLĐTBXH 
ngày 20 tháng 11 năm 

2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính, Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 
tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính 
phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 

 

04/01/2016  

246 Thông tư 
Thông tư 27/2018/TT-

BGDĐT ngày 25/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 điều 1 thông tư liên tịch 
số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 
30/12/2011 

 

10/12/2018  

247 
Văn bản 
hợp nhất 

5160/VBHN-BLĐTBXH 
ngày 02 tháng 12 năm 

2019 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp 

01/07/2017  

248 Quyết định 
13/2013/QĐ-TTg ngày 06 

tháng 02 năm 2013 của 
Thủ tưởng Chính phủ 

Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục 
và cơ sở dạy nghề 

26/3/2013  

249 Công văn 
3808/GDĐT-TC ngày 17 
tháng 10 năm 2019 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Về việc chế độ đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị 
định 68/2000/NĐ-CP 

01/7/2019  

250 Luật 
74/2014/QH13 ngày 27 
tháng 11 năm 2014 của 

Quốc hội 
Luật giáo dục nghề nghiệp 01/7/2015  

251  
Số 43/2019/QH14 ngày 

14/6/2019 
Luật Giáo dục 2019 01/7/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 32, 
Điều 33 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 
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252 
Văn bản 
hợp nhất 

1308/VBHN-BLĐTBXH 
ngày 05 tháng 4 năm 

2019 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Quy định về điều lệ trường Cao đẳng 05/4/2019  

253 
 

Luật 

số 58/2010/QH12 ngày 
15 tháng 11 năm 2010 

của Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

Luật viên chức năm 2010 01.01.2012  

254 Luật 
Số 52/2019/QH14 

ngày 25/11/2019 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công 
chức và luật viên chức năm 2019 

01/7/2020  

255 Luật 

số 74/2014/QH13 ngày 
27 tháng 11 năm 2014 

của Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

Giáo dục nghề nghiệp 01.07.2015  

256 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Số 43/2019/QH14 ngày 
14/6/2019 

Luật Giáo dục 2019 01/7/2020 
Sửa đổi, bổ sung Điều 32, 
Điều 33 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

257 Luật 

số 10/2012/QH13 ngày 
18 tháng 6 năm 2012 của 
Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 

Bộ luật lao động năm 2012 01.5.2013  

258 
Văn bản 
thay thế 

Số 45/2019/QH14 ngày 
20/11/2019 

Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019 01/01/2021  
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259 Luật 

Số 58/2014/QH13 ngày 
20 tháng 11 năm 2014 

của Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

Bảo hiểm xã hội năm 2014 01.01.2016  

260 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Số 84/2015/QH13 ngày 
25/6/2015 

Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015  

Các quy định về bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp tại Mục 3 Chương 
III, khoản 4 Điều 84, điểm 
b khoản 1 và điểm a khoản 
2 Điều 86, các điều 104, 
105, 106, 107, 116 và 117 
của Luật bảo hiểm xã hội 
số 58/2014/QH13 hết hiệu 
lực kể từ ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành. 

261 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Số 45/2019/QH14 

ngày 20/11/2019 
Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019 01/01/2021 

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các luật có 
liên quan đến lao động 

(Điều 54,55 Luật BHXH 

262 Nghị định 
số 29/2012/NĐ-CP ngày 
12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ 
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 01.6.2012  

263 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Nghị định 161/2018/NĐ-
CP ngày 29 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 
chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập 

15.01.2019  
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264 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Nghị định 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 
giáo dục nghề nghiệp 

 

20/3/2019 

Sửa đổi điểm i khoản 5 
Điều 47 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của CP 

265 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Nghị định 101/2017/NĐ-
CP ngày 01/9/2017 

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 21/10/2017 

Bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 
35 và 36 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ 

266 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Nghị định 56/2015/NĐ-
CP ngày 09/6/2015 

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 01/6/2015 

Điều 37 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ 

267 Nghị định 
số 41/2012/NĐ-CP ngày 
08 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ 

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công 
lập 

25.6.2012  

268 Nghị định 
số 45/2013/NĐ-CP ngày 
10 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về 
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, 
vệ sinh lao động 

01.7.2013  

269 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Nghị định 39/2016/NĐ-
CP ngày 15/5/2016 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, 
vệ sinh lao động 

01/7/2016 
Bãi bỏ điều 9, 10, 11, 12, 
13 và 14 NGhị định 
45/2013/NĐ-CP 

270  
Nghị định 44/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 

Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh 
lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc 
môi trường lao động 

01/7/2016 
Bãi bỏ Mục 3, Nghị định 
45/2013/NĐ-CP ngày 
10/5/2013 
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271 
 

Nghị định 

số 05/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 01 năm 2015 

của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 
của bộ luật lao động 

01.3.2015  

272 
 

Nghị định 

 

số 148/2018/NĐ-CP ngày 
24 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 
05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội 
dung của bộ luật lao động 

15.12.2018  

273 Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP ngày 
17 tháng 11 năm 2000 

của Chính phủ 

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

 

02/12/2000  

274 

Văn bản 
hướng dẫn 
nghị định 
68/2000 

Nghị định 161/2018/NĐ-
CP ngày 29 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 
chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập 

15.01.2019  

275 Nghị định 
Số 44/2013/NĐ-CP ngày 
10 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao 
động về hợp đồng lao động 

01.07.2013  

276 Nghị định 
số 48/2015/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề 
nghiệp 

01.7.2015 
Hết hiệu lực ngày 
20/3/2019 

277 
Văn bản 
thay thế 

Nghị định 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 
giáo dục nghề nghiệp 

20/3/2019  

278 Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20 tháng 11 năm 2014 
của Chính phủ 

Về chính sách tinh giản biên chế 10.01.2015  
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279 Nghị định 
số 113/2018/NĐ-CP ngày 
31 tháng 8 năm 2018 của 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 
chính sách tinh giản biên chế 

15.10.2018  

280 Nghị định 
số 59/2019/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2019 của 

Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 
phòng, chống tham nhũng 

15.8.2019  

281 
Văn bản 

đính chính 

Công văn  298/CP-V.I 
ngày 22/7/2019 

 
Đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 22/7/2019 

Nội dung đính chính: Điểm 
i khoản 1 Điều 1;  Khoản 1 
Điều 31;  Khoản 2 Điều 34; 
Điều 52; Điểm d khoản 2 
Điều 76 

282 Thông tư 
số 15/2012/TT-BNV 

ngày 25 tháng 12 năm 
2012 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và 
đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 

15.02.2013  

283 Thông tư 
số 04/2015/TT-BNV 
ngày 31 tháng 8 năm 
2015 của Bộ Nội vụ 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV 
ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ 

15.10.2015  

284 Thông tư 
số 03/2019/TT-BNV 
ngày 14 tháng 5 năm 
2019 của Bộ Nội vụ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

01.7.2019  

285 Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam 

16.3.2014  
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286 Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 28.4.2014  

287 Thông tư 
số 14/2012/TT-BNV 

ngày 18 tháng 12 năm 
2012 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/nđ-cp ngày 
08 tháng 5 năm 2012 của chính phủ quy định về vị trí 
việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

05.02.2013  

288 Thông tư 
số 12/2012/TT-BNV 

ngày 18 tháng 12 năm 
2012 của Bộ Nội vụ 

Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức 
danh nghề nghiệp đối với viên chức 

15.02.2013  

289 
Văn bản 

sửa đổi bổ 
sung 

Thông tư 03/2019/TT-
BNV ngày 14/5/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

01/7/2019 
Sửa đổi điểm a, khoản 
Điều 6; Điều 8 thông tư 
12/2012 

290 Thông tư 

số 35/2010/TT-BGDĐT 
ngày 14 tháng 12 năm 

2010 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện 
định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức 
không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo 
dục 

28.01.2011  

291 
VB bổ 
sung 

Quyết định 33/2015/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 
số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của 
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định danh mục các 
vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với 
công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý trong ngành giáo dục 

30/12/2015  
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292 Thông tư 

số 30/2013/TT-
BLĐTBXH ngày 25 

tháng 10 năm 2013 của 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 
44/2013/nđ-cp ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao 
động về hợp đồng lao động 

10.12.2013  

293 Thông tư 

số 47/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 16 

tháng 11 năm 2015 của 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật 
lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 
05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội 
dung của bộ luật lao động 

01.01.2016  

294 Thông tư 
số 10/2018/TT-BNV 
ngày 13 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Nội vụ 

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

01.11.2018  

295 Thông tư 

số 03/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 15 

tháng 6 năm 2018 của Bộ 
Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

01.8.2018  

296 Quyết định 

số 03/2016/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 02 năm 
2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ban hành Quy định về tuyển dụng,  
chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp 

14/02/2016  

297 Quyết định 

số 43/2017/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 8 năm 

2017 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Về việc bãi bỏ văn bản (bãi bỏ một phần văn bản số 
43/2017/QĐ-UBND) 

01.11.2017 

Bãi bỏ Điểm a và Điểm b 
Khoản 1 Điều 6 và nội 
dung “bản sao hộ khẩu 
thường trú”’ tại Điểm c 
Khoản 1 Điều 7 Quyết định 
03/2016 
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298 
Văn bản 
hợp nhất 

1308/VBHN-BLĐTBXH 
ngày 05 tháng 4 năm 

2019 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Quy định về điều lệ trường Cao đẳng 18.12.2018  

299 
Văn bản 
hợp nhất 

5161/VBHN-BLĐTBXH 
ngày 02 tháng 12 năm 

2019 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp 

01.5.2017  

300 Luật 
số 15/2003/QH11ngày 26 

tháng 11 năm 2003 
công tác thi đua khen thưởng 01.7.2004  

301 Luật 
số 39/2013/QH13ngày 16 

tháng 11 năm 2013 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
Khen thưởng 

01.6.2014  

302 Nghị định 
số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
Khen thưởng 

01.10.2017  

303 Thông tư 

số 12/2019/TT-
BNV ngày 04 tháng 11 

năm 2019  của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 
số 91/2017/NĐ - CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Thi đua, Khen thưởng 

01.01.2020  

304 Quyết định 

số 24/2018/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 7 năm 

2018 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 

Minh 

ban hành Qui định về công tác thi đua, khen thưởng tại  
Thành phố Hồ Chí Minh 

30.7.2018  

305 VB sửa đổi 
Quyết định 27/2019/QĐ-

UBND ngày 11 tháng 
11 năm 2019 

Sửa đổi khoản 4, điều 40 quy định về công tác thi đua, 
khen thưởng tại thành phố hồ chí minh ban hành kèm 
theo quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 
năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố 

25/11/2019  



61 
 

306 Nghị định 
số 56/2015/NĐ-CP ngày 
09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ 

về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

 
01.8.2015  

307 Nghị định 

số 88/2017/NĐ-CP ngày 
27 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP ngày 09 
tháng 6 năm 2015 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015của Chính 
phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên 
chức; 

 

15.9.2017  

308 Nghị định 

số 78/2013/NĐ-CP ngày 
17 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về minh bạch 

tài sản, thu nhập; 

về minh bạch tài sản, thu nhập 05.9.2013  

309 Thông tư 

số 08/2013/TT-TTCP 
ngày 31 tháng 10 năm 

2013 của Thanh tra Chính 
phủ hướng dẫn thi hành 
các quy định về minh 
bạch tài sản, thu nhập; 

về minh bạch tài sản, thu nhập; 

 
16.12.2013  

310 Thông tư 

Số 08/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 10 

tháng 3 năm 2017 của Bộ 
Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp, 

01.5.2017  

311 Luật 
Số: 58/2010/QH12 ngày 
15 tháng 11 năm 2010; 

Luật Viên chức 01/01/2012  

312 
Văn bản 
sửa đổi 

Luật số 52/2019/QH14 
ngày 25/11/2019 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công 
chức và luật viên chức 

01/7/2020  
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313 Luật 
Số 74/2014/QH13 ngày 

27/11/2014 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 01/7/2015  

314 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Số 43/2019/QH14 ngày 
14/6/2019 

Luật Giáo dục 2019 01/7/2020 
Sửa đổi, bổ sung Điều 32, 
Điều 33 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

315 Nghị định 
Số 29/2012/NĐ/CP ngày 

12 tháng 4 năm 2012 
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 01/6/2012  

316 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Nghị định 161/2018/NĐ-
CP ngày 29 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 
chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập 

15.01.2019  

317 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Nghị định 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 
giáo dục nghề nghiệp. 

20/3/2019 

Sửa đổi điểm i khoản 5 
Điều 47 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của CP 

318 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Số 101/2017/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 

2017 
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 21/10/2017  

319 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Nghị định 56/2015/NĐ-
CP ngày 09/6/2015 

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 01/6/2015 

Điều 37 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ 

320 Thông tư 
11/2014/TT-BNV ngày 
09 tháng 10 năm 2014 

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn 
nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên 
ngành hành chính 

01/12/2014  
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321 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Thông tư 05/2017/TT-
BNV ngày 15/8/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 
số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và 
thông tư số 13/2010/tt-bnv ngày 30 tháng 12 năm 2010 
của bộ trưởng bộ nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên 
môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch 
công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi 
nâng ngạch công chức 

01/10/2017  

322 Thông tư 
Số 47/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28 
tháng 12 năm 2016 

Về Điều lệ trường Trung cấp 15/02/2017  

323 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Thông tư 
18/TT_BLĐTBXH ngày 

30/10/2018 

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 

18/12/2018 
Điều 2 thông tư 18 sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số điều 
thông tư 47 

324 Thông tư 
Số 06/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 08 
tháng 3 năm 2017 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà 
giáo giáo dục nghề nghiệp; 

01/5/2017  

325 Thông tư 
Số 08/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 10 
tháng 3 năm 2017 

Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp. 

01/5/2017  

326 
VB sửa 
đổi, bổ 
sung 

Thông tư 34/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2018 08/02/2019 

Điều 4. Sửa đổi, bổ 
sung Khoản 3 Điều 1 
Thông tư số 08/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 10 tháng 
3 năm 2017 quy định 
chuẩn về chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp 
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327 Thông tư 
Số 01/2018/TT-BNV 
ngày 08 tháng 01 năm 

2018 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-
CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

01/3/2018  

328 Thông tư 
Số 36/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 03 năm 
2018 

Thông tư 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 

15/6/2018  

329 
VB đính 

chính 
Quyết định 323/QĐ-BTC 

ngày 01/3/2019 

Về việc đính chính thông tư số 36/2018/tt-btc ngày 30 
tháng 03 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn lập dự 
toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

  

330 Thông tư 
Số 03/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 15 
tháng 6 năm 2018 

Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

01/8/2018  

331 Thông tư 

Văn bản hợp nhất số 
1308/VBHN-BLĐTBXH 

ngày 05 tháng 4 năm 
2019 

Quy định về Điều lệ trường Cao đẳng; 05/4/2019  

332 Quyết định 
Số 3036/QĐ-UBND ngày 

20 tháng 6 năm 2014 
QĐ về tiêu chí trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu 
vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh 

20/6/2014  

333 Quyết định 
Số 12/2018/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 4 năm 
2018 

Quyết định ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán 
bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài 

07/5/2018  

334 Công văn 
Số 4050/GDĐT-TC ngày 

29 tháng 10 năm 2019 
Quy định hồ sơ đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, 
viên chức; 

29/10/2019  

345 Công văn 
Số 1767/GDDT-TC  ngày 

10 tháng 7 năm 2012 

Về hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học 
theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức từ năm 
2012; 

10/7/2012  
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346 Thông tư 
Số 05/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 02 
tháng 03 năm 2017 

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển 
sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

15/4/2017  

347 Thông tư 
Số 07/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 07 
tháng 3 năm 2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển 
sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

22/4/2019  

348 Thông tư 
Số 21/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30 
tháng 11 năm 2018 

Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

15/01/2019 

 
 

349 Luật 
Số 74/2014/QH13 ngày 
27 tháng 11 năm 2014 

Luật Giáo dục nghề nghiệp. 01.7.2015  

350 Luật 
Số 43/2019/QH14 ngày 

14/6/2019 
Luật Giáo dục 2019 01/7/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 32, 
Điều 33 Luật Giáo dục 
nghề nghiệp 

351 Luật 
Số 08/2012/QH13 ngày 

18 tháng 6 năm 2012 
Luật Giáo dục Đại học. 01.01.2013  

352 Luật 
Số 34/2018/QH14 ngày 
19 tháng 11 năm 2018 

Sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 
tháng 11 năm 2018. 

01.7.2019  

353 Luật 
Nghị định 15/2019/NĐ-

CP ngày 01/02/2019 
Hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp 20/3/2019  

354 
Văn bản 
thay thế 

Số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 10 năm 
2016 của Chính phủ 

Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp. 

14.10.2016  
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355 Nghị định 
Nghị định 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 

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 

08/10/2018 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 143/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điều 
kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp 

356 

Văn bản 
sửa đổi, bổ 
sung Nghị 

định 
143/2016 

Nghị định 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 

hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp 

 
20/3/2019 

Sửa đổi, bổ sung nghị định 
143/2016 

357 Nghị định 
Số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 12 năm 
2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết Luật Quản lý sử dụng tài sản công 01.01.2018  

358 

Văn bản 
đính chính 
Nghị định 
151/2017 

Văn bản 41/CP-KTTH 
ngày 13/02/2018 

 

Về việc đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 03/02/2018  

359 Thông tư 
Số 199/2011/TT-BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 
2011 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp 
Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. 

01.4.2012  

360 Thông tư 

Số 30/2015/TTLT-
BLĐTBXH-BNV ngày 

19 tháng 8 năm 2015 của 
Liên Bộ Lao động – 

Thương binh và      Xã 
hội và Bộ Nội vụ 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành công tác xã hội 

04.10.2015  
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361 Thông tư 

Số 42/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. 05.12.2015  

362 Thông tư 

Số 43/2015/TT- 
BLĐTBXH ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Quy định về đào tạo thường xuyên. 05.12.2015  

363 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Thông tư 34/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 
Sửa đổi. Bổ sung thông tư số 43/2015 08/02/2019  

364 Thông tư 

Số 06/2017/ TT- BGDĐT 
ngày 15 tháng 3 năm 

2017 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học. 01.5.2017  

365 Thông tư 

Số 07/2017/TT- BGDĐT 
ngày 15 tháng 3 năm 

2017 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học. 01.5.2017  

366 Thông tư 

Số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 

tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 01.02.2018  
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367 
Văn bản 

sửa đổi, bổ 
sung 

Thông tư 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 

25/11/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 
số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 
của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định 
chi tiết một số điều của luật du lịch 

20/01/2020  

368 Thông tư 

Số 31/2017/TT-BGDĐT 
ngày 18 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh 
trong trường phổ thông. 

02.02.2018  

369 Thông tư 

Số 33/2018/ TT-BGDĐT 
ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Hướng dẫn công tác xã hội trường học. 10.02.2019  

370 
Văn bản 

được 
hướng dẫn 

Nghị định 80/2017/NĐ-
CP ngày 17/7/2017 

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 
thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 

05/9/2017  

371 Thông tư 

Số 34/2018/ TT- 
BLĐTBXH ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT- 
BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Quy định về tạo trình độ sơ 
cấp, Thông tư số 43/2015/ TT - BLĐTBXH ngày 
20/10/2015 Quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 
số 07/2017/ TT - BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy định 
chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 
Thông tư số 08/2017/TT—BLĐTBXH ngày 10/3/2017 
Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà 
giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/ TT—
BLĐTBXH ngày 13/3/2017 Quy định về mẫu bằng tốt 
nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, 
thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 
Thông tư số 31/2017/ TT—BLĐTBXH ngày 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. 

08.02.2019  
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372 Quyết định 

Số 22/2001/ QĐ-BGDĐT 
ngày 26 tháng 6 năm 

2001 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 
hai. 

 

05/9/2001 Từ năm học 2001-2002 

373 Quyết định 

Số 32/2010/QĐ-TTg 
ngày 25 tháng 3 năm 
2010 của   Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai 
đoạn 2010-2020. 

10.5.2010  

374 
Văn bản 

hướng dẫn 

Thông tư 
11/2011/TTLT/BTC-

BLĐTBXH ngày 
26/01/2011 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết 
định 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề 
công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 

 

15/3/2011  

375 Quyết định 

Số 327/ QĐ-BGDĐT 
ngày 25 tháng 01 năm 

2017 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Kế hoạch phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành 
Giáo dục giai đoạn 2017-2020. 

25.01.2017  

376 Quyết định 

Số 18/2017/QĐ-TTg 
ngày 31 tháng 5 năm 
2017 của   Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ 
cao đẳng với trình độ đại học. 

15.7.2017  

377 Quyết định 
Số 92/QĐ-TCDL ngày 12 

tháng 3 năm 2018 của       
Tổng cục Du lịch 

Quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ 
điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. 

12.3.2018  

378 Luật 
Số: 58/2010/QH 12, 

15/11/2010. 
Luật viên chức năm 2010 01.01.2012  

379 Luật 
Số 52/2019/QH14 ngày 

25/11/2019 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công 
chức và luật viên chức năm 2019 

01/7/2020  
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380 Luật 
Số:10/2012/QH 13, 

18/6/2012 
Luật lao động năm 2012 01.05.2013  

381 Luật 
Số 45/2019/QH14 ngày 

20/11/2019 
Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019 01/01/2021  

382 Nghị quyết Số:29-NQ/TW, 4/11/2013 
Nghị quyết 29 Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo 

04/11/2013  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           


