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Phụ lục I
DANH MỤC ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH
GIAI ĐOẠN 2021-2021 DO SỞ GD&ĐT THAM MƯU
(Kèm theo Công văn số:344/SGDĐT-TTr, ngày 29/3/2021 của Sở GD&ĐT)

STT

1

Tên văn bản

Kết quả rà soát
văn bản1

Cơ sở pháp lý, cơ sở thực
tiễn/thể chế hóa nội dung
NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ý kiến của cơ
quan rà soát2

Văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
Quyết định số 455/2012/QĐ- Văn bản không - Quyết định số: 2499/QĐ- - Ban hành văn - Ban hành văn bản QPPL
BGDĐT ngày 26/8/2019 công bản QPPL thay thay thế.
UBND ngày 25/12/2012 của còn phù hợp.
bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, thế.
- Thời gian: Sau khi Bộ
UBND tỉnh ban hành Quy định
10,
11,
12,
13
và
14
của
Thông
GD&ĐT
ban hành văn bản
dạy thêm, học thêm trên địa
tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày
QPPL thay thế Thông tư số
bàn tỉnh Bắc Giang.
16/5/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về
dạy thêm, học thêm.

2

1

Quyết định số 420/2015/QĐUBND ngày 16/9/2015 của
UBND tỉnh ban hành Quy chế
phối hợp nhà trường - gia đình
- xã hội trong giáo dục học sinh
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

17/2012/TT-BGDĐT ngày
16/5/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy
định về dạy thêm, học thêm.
Văn bản không - Luật Giáo dục năm 2019 thay - Ban hành văn - Ban hành văn bản QPPL
thế Luật Giáo dục năm 2005.
bản QPPL thay thay thế.
còn phù hợp.
- Luật Tổ chức chính quyền địa thế.
- Thời gian: tháng 12/2021.
phương năm 2015 thay thế Luật
Tổ chức HĐND và UBND năm
2003.
- Các thông tư về điều lệ trường
học được Bộ GD&ĐT ban hành
mới thay thế các thông tư cũ.

Nêu cụ thể về nội dung (là điều, khoản, điểm) không còn phù hợp hoặc nội dung cần ban hành mới
Nêu ý kiến về nội dung không còn phù hợp hoặc nội dung cần ban hành mới
3
Nêu cụ thể hình thức xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới) và thời hạn xử lý (dự kiến trình tháng …/20…)
2

Đề xuất
hình thức xử lý, thời gian
xử lý3 hoặc thời gian
trình

Văn bản QPPL cần ban hành mới
1

2

3

Nghị quyết của HĐND tỉnh
quy định một số chính sách
phát triển Giáo dục Mầm non
theo
Nghị
định
số
105/2020/NĐ-CP
ngày
08/9/2020 của Chính phủ.
Nghị quyết của HĐND tỉnh
quy định một số chính sách hỗ
trợ học sinh trường phổ thông
dân tộc bán trú.
Nghị quyết của HĐND tỉnh
Quy định mức thu học phí, dịch
vụ tuyển sinh và các khoản thu
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục đối với cơ sở
giáo dục mầm non, phổ thông
và GDTX công lập trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang.

Chương trình hành động số
02/CTr-SGDĐT
ngày
14/01/2021 của Sở GD&ĐT
về việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian hoàn thành:
tháng 7 năm 2021.

Thời gian hoàn thành:
năm 2022.
Thời gian hoàn thành:
năm 2023.

Phụ lục II
DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
(Các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành)
(Kèm theo Công văn số:344/SGDĐT-TTr, ngày 29/3/2021 của Sở GD&ĐT)
STT

Tên văn bản

1.

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.

Kết quả rà soát văn bản4

Đề xuất

định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật5

- Văn bản không còn phù hợp.
- Đề nghị Bộ GD&ĐT ban hành văn bản QPPL thay thế.
- Quyết định số: 2499/QĐ-BGDĐT ngày
26/8/2019 công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13 và 14 của 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.

2.
….

Phu

4

Nêu cụ thể về các quy định (điều, khoản, điểm) còn mâu thuẫn, chồng chéo, các quy định không phù hợp với tình hình thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức
thực hiện ở địa phương.
5
Nêu cụ thể định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật: (i) xử lý các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, các quy định không phù hợp với tình hình thực tiễn, gây khó khăn, vướng
mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương với các hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; (ii) ban hành mới các quy định, văn bản QPPL..

