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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 31/2020/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020 
 

THÔNG TƯ 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng,  
kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo 
đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo 
dục trong lĩnh vực giáo dục 

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

a) Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục; 

b) Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học;  

c) Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung 
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  



 
 CÔNG BÁO/Số 901 + 902/Ngày 29-9-2020 19 
 

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

Bãi bỏ các nội dung quy định về cao đẳng tại Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT 
ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ 
đại học, cao đẳng. 

Điều 2. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

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

1. Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP 
ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở 
văn hóa, giáo dục nước ngoài ở Việt Nam. 

2. Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, 
đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

3. Quyết định số 26/2006/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình dạy tiếng Việt cho người 
Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; giám đốc sở giáo dục và đào tạo; giám đốc đại học, học viện; 
hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; hiệu trưởng 
trường trung cấp sư phạm và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 

 BỘ TRƯỞNG 
 

Phùng Xuân Nhạ  


