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PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022  

(Ban hành kèm theo Công văn số 2410/SGDĐT-TCCB, ngày 22/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)  

Chuyên ngành: Giáo dục và Đào tạo  

TT 
Tên loại 

 văn bản 
Số/ Ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Số  

trang 

1 Luật Số 43/2019/QH14 14/6/2019 Quốc hội K14 Luật Giáo dục 2019 45 

2 Nghị định Số 46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 Chính phủ 
Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 
92 

3 Nghị định Số 86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 Chính phủ 
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục 
45 

4 Nghị định Số 69/2017/NÐ-CP 25/5/2017  Chính phủ 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
9 

5 Nghị định Số 127/2018/NÐ-CP 21/09/2018 Chính phủ Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 16 

6 Thông tư Số 16/2017/TT-BGDĐT 12/7/2017 Bộ GD&ĐT  
Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 
9 

7 Thông tư Số 40/2021/TT-BGDĐT  30/12/2021 Bộ GD&ĐT  

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học loại hình tư thục 
13 



8 Thông tư Số 28/2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Bộ GD&ĐT  
Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (sửa đổi, 

bổ sung một số điều) 
6 

9 Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT 15/9/2020 Bộ GD&ĐT  
Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học 
22 

10 Thông tư Số 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Bộ GD&ĐT  Ban hành Điều lệ trường mầm non 19 

11 Thông tư 
Số 06/2015/TTLT-BGDĐT-

BNV 
16/3/2015 

Bộ GDĐT và 

Bộ Nội vụ 

Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm 

và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập 
5 

12 Thông tư Số 31/2014/TT-BGDĐT 16/09/2014 Bộ GD&ĐT  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-

BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục 
7 

13 Thông tư Số 54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012 Bộ GD&ĐT  
Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục (hết hiệu lực 1 

phần) 
6 

14 Thông tư Số 10/2021/TT-BGDĐT 22/5/2021 Bộ GD&ĐT  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX 16 

15 Thông tư Số 12/2020/TT-BGDĐT 22/5/2020 Bộ GD&ĐT  

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuojc 

trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương 

5 

16 Thông tư Số 15/2017/TT-BGDĐT 9/6/2017 Bộ GD&ĐT  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối 

với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

5 

Tổng số trang: 320 trang 320 

 


