
Phụ lục 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2016 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT 
ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Nhiệm vụ Thẩm quyền 
ban hành 

Thời gian 
hoàn thành 

Đơn vị chủ 
trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Lãnh đạo Bộ 
phụ trách Ghi chú 

1. Luật giáo dục đại học Quốc hội 5/2012 Vụ GDĐH  Vụ Pháp 
chế Bộ trưởng  

2. 
Đề án đổi mới căn bản và 
toàn diện giáo dục, đào 
tạo 

Ban Chấp 
hành TW 

Đảng 
10/2012 Vụ TCCB 

Viện 
KHGDVN 
và các đơn 

vị 

Bộ trưởng  

3. Chiến lược phát triển 
giáo dục đến năm 2020 

Thủ tướng 
Chính phủ 11/2012 Viện 

KHGDVN Các đơn vị Bộ trưởng  

4. 

Đề án đổi mới việc học 
tập các môn lí luận chính 
trị trong hệ thống giáo 
dục quốc dân 

Ban Bí thư 9/2012 Vụ GDĐH Các vụ cấp 
học Bộ trưởng  

5. 
Nghị định về hợp tác, đầu 
tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục 

Chính phủ 4/2012 Vụ HTQT Vụ KHTC Bộ trưởng  

6. 
Nghị định của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 

Chính phủ 12/2012 Vụ TCCB Cục NGCB Bộ trưởng  
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STT Nhiệm vụ Thẩm quyền 
ban hành 

Thời gian 
hoàn thành 

Đơn vị chủ 
trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Lãnh đạo Bộ 
phụ trách Ghi chú 

61/2006/NĐ ngày 
20/6/2006 của Chính phủ 
về chính sách đối với nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục công tác ở các trường 
chuyên biệt, ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn 

7. 

Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
49/2010/NĐ-CP ngày 
14/5/2010 quy định về 
miễn giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập và cơ chế 
thu, sử dụng học phí đối 
với các cơ sở giáo dục 
công lập thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân từ năm 
học 2010 - 2011 đến năm 
học 2014 - 2015 

Chính phủ 9/2012 Vụ KHTC  Bộ trưởng  

8. 

Nghị định quy định về 
thanh tra giáo dục (thay 
thế Nghị định số 
85/2006/NĐ-CP ngày 
18/8/2006 của Chính 

Chính phủ 10/2012 Thanh tra  TT Nguyễn Thị 
Nghĩa  
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STT Nhiệm vụ Thẩm quyền 
ban hành 

Thời gian 
hoàn thành 

Đơn vị chủ 
trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Lãnh đạo Bộ 
phụ trách Ghi chú 

phủ) 

9. 

Nghị định về thực hiện 
phổ cập GDMN cho trẻ 5 
tuổi, củng cố kết quả phổ 
cập GDTH, phổ cập GD 
THCS, XMC và phổ cập 
GDTrH ở những nơi có 
điều kiện (thay thế Nghị 
định số 88/2001/NĐ-CP 
ngày 22/11/2001 của 
Chính phủ) 

Chính phủ 11/2012 Vụ GDTrH 
Vụ GDMN, 
Vụ GDTH, 
Vụ GDTX 

TT Nguyễn Vinh 
Hiển  

10. 

Nghị định thay thế Nghị 
định số 07/2011/NĐ-CP 
ngày 01/02/2001 về Đại 
học Quốc gia 

Chính phủ 12/2012 Vụ TCCB Vụ GDĐH TT Bùi Văn Ga  

11. 
Nghị định của Chính phủ 
về giáo dục thể chất, thể 
thao trường học 

Chính phủ 12/2012 Vụ 
CTHSSV  TT Trần Quang 

Quý  

12. 

Nghị quyết về xây dựng 
hệ thống thang, bảng 
lương và phụ cấp theo 
lương của viên chức 
ngành giáo dục, đào tạo 
phục vụ Đề án cải cách 
tổng thể chính sách tiền 
lương của nhà nước sau 

Chính phủ 12/2012 Vụ TCCB  Bộ trưởng  
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STT Nhiệm vụ Thẩm quyền 
ban hành 

Thời gian 
hoàn thành 

Đơn vị chủ 
trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Lãnh đạo Bộ 
phụ trách Ghi chú 

năm 2011 

13. 

Quyết định ban hành điều 
kiện và thủ tục thành lập, 
cho phép thành lập, cho 
phép hoạt động giáo dục, 
đình chỉ hoạt động giáo 
dục, sáp nhập, chia tách, 
giải thể trường đại học 

Thủ tướng 
Chính phủ 6/2012 Vụ KHTC Vụ GDĐH TT Bùi Văn Ga  

14. 

Quyết định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Quyết định số 
121/2007/QĐ-TTg ngày 
27/7/2007 phê duyệt quy 
hoạch mạng lưới các 
trường đại học và cao 
đẳng giai đoạn 2006 - 
2020 

Thủ tướng 
Chính phủ 4/2012 Vụ KHTC Vụ GDĐH TT Bùi Văn Ga  

15. 

Quyết định phê duyệt Đề 
án Di dời một số trường 
đại học và cao đẳng từ 
nội thành thành phố Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh đến các khu quy 
hoạch 

Thủ tướng 
Chính phủ 4/2012 Cục CSVC  TT Bùi Văn Ga  

16. Quyết định phê duyệt Đề 
án nâng cao hiệu quả Thủ tướng 4/2012 Vụ KHTC  TT Bùi Văn Ga  
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STT Nhiệm vụ Thẩm quyền 
ban hành 

Thời gian 
hoàn thành 

Đơn vị chủ 
trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Lãnh đạo Bộ 
phụ trách Ghi chú 

ĐTNN trong lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo giai 
đoạn 2012-2020 

Chính phủ 

17. 
Quyết định phê duyệt Đề 
án xây dựng xã hội học 
tập giai đoạn 2012-2020 

Thủ tướng 
Chính phủ 4/2012 Vụ GDTX  TT Nguyễn Vinh 

Hiển  

18. 
Quyết định phê duyệt Đề 
án xóa mù chữ giai đoạn 
2012-2020 

Thủ tướng 
Chính phủ 6/2012 Vụ GDTX  TT Nguyễn Vinh 

Hiển  

19. 

Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê 
duyệt chương trình mục 
tiêu quốc gia giáo dục và 
đào tạo giai đoạn 2012-
2015 

Thủ tướng 
Chính phủ 6/2012 Vụ KHTC  Bộ trưởng  

20. 

Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về phát 
triển giáo dục và đào tạo 
vùng Tây Bắc giai đoạn 
2012-2015 

Thủ tướng 
Chính phủ 7/2012 Vụ KHTC  TT Nguyễn Vinh 

Hiển  

21. Đề án hội nhập quốc tế về 
giáo dục và khoa học 

Thủ tướng 
Chính phủ 6/2012 Vụ HTQT Vụ KHCN TT Bùi Văn Ga  

22. 
Quyết định phê duyệt Đề 
án đào tạo cán bộ ở nước 
ngoài bằng ngân sách nhà 

Thủ tướng 
Chính phủ 11/2012 Cục 

ĐTVNN  TT Bùi Văn Ga  
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STT Nhiệm vụ Thẩm quyền 
ban hành 

Thời gian 
hoàn thành 

Đơn vị chủ 
trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Lãnh đạo Bộ 
phụ trách Ghi chú 

nước (thay thế Đề án 
322/QĐ-TTg ngày 
19/4/2000) 

23. 
Quyết định phê duyệt Đề 
án đào tạo theo chương 
trình tiên tiến (mở rộng) 

Thủ tướng 
Chính phủ 9/2012 Vụ GDĐH  TT Bùi Văn Ga  

24. 

Quyết định phê duyệt Đề 
án hỗ trợ đào tạo theo 
chương trình định hướng 
nghề nghiệp ứng dụng 

Thủ tướng 
Chính phủ 10/2012 Vụ GDĐH  TT Bùi Văn Ga  

25. 

Đề án về chính sách thu 
hút chuyên gia Việt Nam 
trình độ cao ở nước ngoài 
về tham gia quản lí và triển 
khai nghiên cứu khoa học, 
giảng dạy đại học giai 
đoạn 2012-2015 

Thủ tướng 
Chính phủ 11/2012 Vụ 

KHCNMT 
Cục 

ĐTVNN TT Bùi Văn Ga  

26. 

Quyết định phê duyệt Đề 
án phát triển giáo dục 
trung cấp chuyên nghiệp 
giai đoạn 2012 - 2015 và 
đến năm 2020 

Thủ tướng 
Chính phủ 12/2012 Vụ GDCN  TT Bùi Văn Ga  

27. Các văn bản hướng dẫn 
Luật Giáo dục đại học Chính phủ 2012-2013 Vụ GDĐH  TT Bùi Văn Ga  
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STT Nhiệm vụ Thẩm quyền 
ban hành 

Thời gian 
hoàn thành 

Đơn vị chủ 
trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Lãnh đạo Bộ 
phụ trách Ghi chú 

28. 

Nghị định thay thế Nghị 
định số 49/2005/NĐ-CP 
và Nghị định số 
40/2011/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giáo dục 

Chính phủ 2013 Thanh tra  TT Nguyễn Thị 
Nghĩa  

29. Đề án phát triển đội ngũ 
trí thức đến năm 2020 

Thủ tướng 
Chính phủ 2013 Vụ 

KHCNMT Vụ GDĐH TT Trần Quang 
Quý  

30. 

Đề án kiên cố hóa trường, 
lớp học và nhà công vụ 
giáo viên giai đoạn 2013-
2015 

Thủ tướng 
Chính phủ 2013 Cục CSVC  Bộ trưởng  

31. 
Đề án đổi mới tổ chức và 
hoạt động thanh tra giáo 
dục 

Bộ trưởng 2014 Thanh tra  TT Nguyễn Thị 
Nghĩa  

32. 

Đề án đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông giai đoạn 
sau năm 2015 

Thủ tướng 
Chính phủ 2015 Thường trực 

Ban Chỉ đạo 

Viện 
KHGDVN, 
Vụ GDTrH, 
Vụ GDTH 
và các đơn 
vị liên quan 

Bộ trưởng  

 
 


