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Tên tài liệu

STT
I

1

Mã số/ký hiệu

Nơi ban
hành

Ngày tháng
năm ban
hành

Công tác chia tách, sáp nhập
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa
đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của
Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực

135/2018/NĐ-CP

giáo dục

2

Chính
phủ

21/4/2017

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

3

Nơi lưu

46/2017/NĐ-CP

Chính
phủ

Quyết định số 5756/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức
năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

II

Công tác Giáo dục thường xuyên

1

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ

21/4/2017

Máy Đ/c Hòa/ổ
D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/Chia tách
sáp nhập

Máy Đ/c Hòa/ổ
D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/Chia tách
sáp nhập

5756/QĐBGD&ĐT

Bộ
GD&ĐT

Máy Đ/c Hòa/ổ
D/Thư mục tài
25/12/2017 liệu bên
ngoài/Chia tách
sáp nhập

44/2014/TT-BGD

Bộ

12/12/2014 Máy Đ/c San/ổ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng

ĐT

D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/GDTX

GD&ĐT

đồng học tập” cấp xã;

2

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội
dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ

3

Bộ
GD&ĐT

22/3/2016

Thông tư số 17/2012/TT/BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

4

07/2016/TT-BGD
ĐT

17/2012/TT-BGD
ĐT

Bộ
GD&ĐT

Quyết định 6547/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của thành phố Hà
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính
bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo
dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành

6547/2018/QĐUBND

Quyết
định

16/5/2012

Máy Đ/c San/ổ
D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/GDTX

Máy Đ/c San/ổ
D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/GDTX

Máy Đ/c San/ổ
D/Thư mục tài
liệu bên
02/12/2018 ngoài/GDTX

phố Hà Nội
III

Chế độ chính sách học sinh

1

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính
phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân
tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó
khăn

116/2016/NĐ-CP

Chính
phủ

18/7/2016

Máy Đ/c Điệp/ổ
D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/Chế độ
chính sách

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính

2

phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và
chính sách đối với giáo viên mầm non

Chính
phủ

06/5/2018

361/2018/QĐBGD&ĐT

Quyết
định

Máy Đ/c Điệp/ổ
D/Thư mục tài
01/02/2018 liệu bên
ngoài/Chế độ
chính sách

51/2002/BGD&ĐT

Quyết
định

06/2018/NĐ-CP

Quyết định số 361/2018/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/02/2018 của Bộ Giáo

3

dục và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi,
chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
IV

Chuyển trường đối với học sinh THCS

1

Quyết định số 51/2002 của Bộ GD&ĐT Về việc ban hành ''Quy định
chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở
và trung học phổ thông''

BM 01.04 – Danh mục kiểm soát tài liệu bân ngoài

Máy Đ/c Điệp/ổ
D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/Chế độ
chính sách

25/12/2002 Máy Đ/c Trào/ổ

D/Thư mục tài
liệu bên
ngoài/chuyển
trường với HS
THCS

Ngày ban hành: 20/8/2019

