
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  

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

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023  

của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh 
về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành kế hoạch rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019 - 2023 ngành GDĐT tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Mục đích của hoạt động hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 là công bố Tập hệ 

thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và các danh 

mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-20231. 

Giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, 

tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.  

2. Yêu cầu 

Tập hợp đầy đủ văn bản thuộc đối tượng hệ thống hoá và kết quả rà soát văn bản 

kỳ 2019-2023. 

Tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa theo quy định tại Điều 167 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản QPPL.  

Kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn 

bản thể hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023.  

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 

trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm bố trí các điều 

kiện cần thiết cho việc thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA  

1. Phạm vi văn bản hệ thống hóa 

                                                           
1 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, gồm cả văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần và văn bản đã được 

ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống hóa; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 
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Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP). 

(Kèm theo Kế hoạch này các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang còn có hiệu 

lực). 

2. Đối tượng văn bản hệ thống hóa 

Văn bản trong Tập hệ thống hóa của kỳ hệ thống hóa 2014-2018 đã được rà soát 

xác định còn hiệu lực, bao gồm Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân được 

ban hành trước ngày Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực 

(ngày 01 tháng 7 năm 2016) và còn hiệu lực.   

Văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 đã được rà soát xác 

định còn hiệu lực. 

Văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 nhưng chưa có hiệu 

lực tính đến thời điểm hệ thống hóa. 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Tập hợp và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

Tập hợp, rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành thuộc đối tượng, phạm vi phải rà soát theo Mục II kế hoạch này để:  

- Kịp thời phát hiện các văn bản hết hiệu lực; văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay 

thế; văn bản cần bãi bỏ. 

- Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật định kỳ theo quy định của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

2. Kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung 

- Kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa phải được kiểm tra lại để bảo đảm tính 

chính xác về hiệu lực của văn bản tính đến thời điểm hệ thống hóa là ngày 31 tháng 12 

năm 2023. 

- Trường hợp kết quả rà soát văn bản phản ánh không cập nhật tình trạng pháp 

lý của văn bản hoặc phát hiện văn bản chưa được rà soát theo quy định tính đến thời 

điểm hệ thống hóa thì cơ quan thực hiện hệ thống hóa phải tiến hành rà soát (bổ sung) 

theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Mục 3 Chương IX). 

3. Lập các danh mục văn bản 

Các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019-2023 sau khi được kiểm tra 

lại và rà soát bổ sung, các cơ quan tiến hành lập các danh mục văn bản theo quy định 

tại khoản 4 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau: 
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- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (Mẫu số 03). 

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (Mẫu số 04).  

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hoá 2019-

2023 (Mẫu số 05). 

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

(Mẫu số 06). 

Lưu ý, các danh mục văn bản được lập theo Mẫu số 03, 04, 05, 06 của Phụ lục 

IV kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP. 

4. Sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản 

Căn cứ vào Danh mục văn bản còn hiệu lực, người thực hiện hệ thống hóa văn 

bản sắp xếp các văn bản (toàn văn của văn bản không chỉ là số, ký hiệu, tên gọi của 

văn bản) thành Tập hệ thống hóa văn bản. Tiêu chí sắp xếp (thứ tự, bố cục sắp xếp) 

được giữ nguyên như Danh mục văn bản còn hiệu lực, bảo đảm khoa học, thống nhất 

theo tiêu chí quy định tại Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  

5. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo kỳ 2019-2023 

Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỳ 

2019-2023 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2024, bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

- Quá trình tổ chức thực hiện: Việc ban hành kế hoạch tổ chức hệ thống hóa, 

công văn triển khai, hướng dẫn thực hiện,... 

- Kết quả hệ thống hóa văn bản: 

+ Thống kê số liệu về văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019-2023; 

+ Thống kê số liệu về văn bản còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản chưa có hiệu 

lực) trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023. 

+ Thống kê số liệu về văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ 

thống hóa 2019-2023. 

+ Thống kê số liệu về văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ 

hệ thống hóa 2019-2023. 

+ Thống kê số liệu về văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023. 

- Vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị (nếu có): Vướng mắc xuất phát từ tổ 

chức thực hiện, bất cập từ thể chế, quy định; hướng đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ vướng 

mắc, bất cập,... 

5. Kinh phí thực hiện 
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Kinh phí thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính, 

Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm 

bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám đốc Sở 

Theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các phòng 

thuộc Sở GDĐT quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; phối hợp 

với Sở Tư pháp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan 

trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo 

quy định; bố trí cán bộ và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho công tác hệ thống 

hóa văn bản. 

2. Các phòng thuộc Sở 

Trưởng phòng thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có 
trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, đảm 
bảo chất lượng, đúng tiến độ và gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

ban hành về Văn phòng Sở trước ngày 31/12/2023 (các danh mục văn bản được lập 

theo Mẫu số 03, 04, 05 và 06 của Phụ lục IV kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP). 

3. Văn phòng Sở 

Xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-

2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Phối hợp với các phòng thuộc Sở được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL tổ 

chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL theo Kế hoạch. 

Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gửi bản giấy và file văn bản về Sở Tư pháp trước 

ngày 15 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh;    

- Sở Tư pháp; 

- Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng CM,NV Sở; 

-  Website Sở; 

- Lưu VT, AnhBtv. 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 



DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAM MƯU 

 HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC  

ĐẾN NGÀY 28/2/2023  

        

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú3 

Phòng 

thực hiện 

Người kiểm 

tra 

I Nghị Quyết           

1 
Nghị 

quyết 

46/2011/NQ-

HĐND ngày 

8/12/2011 

Phê duyệt “Nội dung và mức hỗ trợ với giáo viên, học sinh 

Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn” 
18/12/2011 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

2 
Nghị 

quyết 

25/2012/NQ-

HĐND ngày 

7/12/2012 

Về việc phê chuẩn Đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào 

tạo tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 

đến năm 2020. 

17/12/2012 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Bùi Thị 

Thủy 

3 
Nghị 

quyết 

26/2019/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2019 

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác 

tại các Trường Mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

08-01-19 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

GDMN-

TH 

Hà Thị 

Thanh 

Thuận 

4 
Nghị 

quyết 

27/2019/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2019 

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường 

Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ 

Khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

08-01-19 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

5 
Nghị 

quyết 

28/2019/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2019 

Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
08-01-19 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Hoàng Thị 

Cẩm Thành 

6 
Nghị 

quyết 

123/2019/NQ-

HĐND, ngày 

13/12/2019 

Nghị quyết về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho 

học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 

đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

23/12/2019 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

GDTrH-

TX 
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7 
Nghị 

quyết 

04/2020/NQ-

HĐND, ngày 

04/8/2020 

Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với 

học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

14/08/2020 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

Văn 

phòng 

Ngô Xuân 

Tiến 

8 
Nghị 

quyết 

05/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/8/2021  

Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

09-01-21 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

GDMN-

TH 

Phạm Thị 

Hồng 

9 
Nghị 

quyết 

06/2021/NQ-

HĐND ngày 

01/10/2021  

Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập  và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

15/10/2021 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

10 
Nghị 

quyết 

03/2022/NQ-

HĐND ngày 

15 tháng 7 

năm 2022 

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối 

với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

08-01-22 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

11 
Nghị 

quyết 

04/2022/NQ-

HĐND ngày 

15/7/2022 

Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em 

mầm non 05 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập 

và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

08-01-22 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

12 
Nghị 

quyết 

06/2022/NQ-

HĐND ngày 

15 tháng 07 

năm 2022  

Quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

08-01-22 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 
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13 
Nghị 

quyết 

13/2022/NQ-

HĐND - 

16/09/2022 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí năm 

học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 

tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài 

công lập; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường 

xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh BRVT 

26/9/2022 
đang còn 

hiệu lực thi 

hành 
KHTC 

Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

14 
Nghị 

quyết 

14/2022/NQ-

HĐND ngày 

16/09/2022  

Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý 

thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh BRVT 

26/9/2022 
đang còn 

hiệu lực thi 

hành 
KHTC   

15 
Nghị 

quyết 

15/2022/NQ-

HĐND ngày 

16/09/2022 

Quy định chính sách hỗ tiền ăn cho học sinh trường 

phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh BRVT 
26/9/2022 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 
KHTC   

II 
Quyết 

định 
            

01 
Quyết 

định 

01/2012/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2012 

Quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh trường trung 

học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 
27/01/2012 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

02 
Quyết 

định 

30/2012/QĐ-

UBND ngày 

9/10/2012 

Ban hành Quy chế về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
19/10/2012 

Hết hiệu 

lực một 

phần, đang 

còn hiệu 

lực thi hành 

GDTrH-

TX 

Vũ Tiến 

Hưng 

03 
Quyết 

định 

37/2012/QĐ-

UBND ngày 

19/11/2012 

Quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của 

ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
29/11/2012 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 
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04 
Quyết 

định 

05/2013/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2013 

Quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường 

Trung học phổ thông chuyên, Trường phổ thông và các Trung 

tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

25/01/2013 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

KHTC 
Nguyễn Thị 

Mỹ Chi 

05 
Quyết 

định 

16/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2014 

Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

21/4/2014 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

QLCL 
Nguyễn 

Ngọc Trung 

06 
Quyết 

định 

33//2022/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2023 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 
01-01-23 

đang còn 

hiệu lực thi 

hành 

TCCB 
Nguyễn 

Hữu Tâm 

Tổng số4: 21 văn bản     
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