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THÔNG T姶 
Ban hành Quy ch院 tuy吋n sinh đ衣i h丑c h羽 chính quy;   

tuy吋n sinh cao đ鰯ng nhóm ngành đào t衣o giáo viên h羽 chính quy 
 

B浦 TR姶雲NG B浦 GIÁO D影C VÀ AÀO T萎O 
 

C<n cと Luｆt Giáo dつc ngày 14 tháng 6 n<m 2005; Luｆt sぬa đごi, bご sung 
mじt sぐ điｚu cてa Luｆt Giáo dつc ngày 25 tháng 11 n<m 2009;  

C<n cと Luｆt Giáo dつc đＴi hがc ngày 18 tháng 6 n<m 2012; 

C<n cと Luｆt Giáo dつc nghｚ nghiうp ngày 27 tháng 11 n<m 2014; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 123/2016/NA-CP ngày 01 tháng 9 n<m 2016 cてa 
Chính phて quy đおnh chとc n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa bじ, 
c¬ quan ngang bじ; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 32/2008/NA-CP ngày 19 tháng 3 n<m 2008 cてa 
Chính phて quy đおnh chとc n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ 
Giáo dつc và Aào tＴo; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 75/2006/NA-CP ngày 02 tháng 8 n<m 2006 cてa 
Chính phて quy đおnh chi tiｘt và h⇔ずng dｄn thi hành mじt sぐ điｚu cてa Luｆt Giáo 
dつc; Nghお đおnh sぐ 31/2011/NA-CP ngày 11 tháng 5 n<m 2011 cてa Chính phて 
sぬa đごi, bご sung mじt sぐ điｚu cてa Nghお đおnh sぐ 75/2006/NA-CP ngày 02 tháng 8 
n<m 2006 cてa Chính phて quy đおnh chi tiｘt và h⇔ずng dｄn thi hành mじt sぐ điｚu 
cてa Luｆt Giáo dつc; Nghお đおnh sぐ 07/2013/NA-CP ngày 09 tháng 01 n<m 2013 
cてa Chính phて sぬa đごi điあm b khoＶn 13 Aiｚu 1 cてa Nghお đおnh sぐ 31/2011/NA-
CP ngày 11 tháng 5 n<m 2011 cてa Chính phて sぬa đごi, bご sung mじt sぐ điｚu cてa 
Nghお đおnh sぐ 75/2006/NA-CP ngày 02 tháng 8 n<m 2006 cてa Chính phて quy 
đおnh chi tiｘt và h⇔ずng dｄn thi hành mじt sぐ điｚu cてa Luｆt Giáo dつc; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 141/2013/NA-CP ngày 24 tháng 10 n<m 2013 cてa 
Chính phて  quy đおnh chi tiｘt và h⇔ずng dｄn thi hành mじt sぐ điｚu cてa Luｆt Giáo 
dつc đＴi hがc; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 48/2015/NA-CP ngày 15 tháng 5 n<m 2015 cてa 
Chính phて quy đおnh chi tiｘt mじt sぐ điｚu cてa Luｆt Giáo dつc nghｚ nghiうp; 

Theo đｚ nghお cてa Vつ tr⇔ぞng Vつ Giáo dつc AＴi hがc,  
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  Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo ban hành Thông t⇔ ban hành vｚ Quy 
chｘ tuyあn sinh đＴi hがc hう chính quy; tuyあn sinh cao đｌng nhóm ngành đào tＴo 
giáo viên hう chính quy. 
          Ai隠u 1. Ban hành kèm theo Thông t逢 này Quy ch院 tuy吋n sinh đ衣i h丑c h羽 
chính quy; tuy吋n sinh cao đ鰯ng nhóm ngành đào t衣o giáo viên h羽 chính quy. 

Ai隠u  2. Thông t逢 này có hi羽u l詠c thi hành k吋 t瑛 ngày 10 tháng 3 n<m 2017. 

Thông t逢 này thay th院 Thông t逢 s嘘 03/2015/TT-BGDAT ngày 26 tháng 
02 n<m 2015 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ban hành Quy ch院 tuy吋n sinh đ衣i h丑c, 
cao đ鰯ng h羽 chính quy; Thông t逢 s嘘 03/2016/TT-BGDAT ngày 14 tháng 3 n<m 
2016 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o v隠 vi羽c s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Quy 
ch院 tuy吋n sinh đ衣i h丑c, cao đ鰯ng h羽 chính quy ban hành kèm theo Thông t逢 s嘘 
03/2015/TT-BGDAT ngày 26 tháng 02 n<m 2015 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

Ai隠u 3. Chánh V<n phòng, V映 tr逢荏ng V映 Giáo d映c A衣i h丑c, Th栄 tr逢荏ng 
các đ挨n v鵜 có liên quan thu瓜c B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân 
dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; Giám đ嘘c s荏 giáo d映c và đào t衣o; 
Giám đ嘘c đ衣i h丑c, h丑c vi羽n; Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng đ衣i h丑c; Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng 
cao đ鰯ng tuy吋n sinh nhóm ngành đào t衣o giáo viên ch鵜u trách nhi羽m thi hành 
Thông t逢 này./. 

 
N¬i nhｆn: 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Chính ph栄; 
- 曳y ban VHGDTNTNNA c栄a Qu嘘c h瓜i; 
- Ban Tuyên giáo T姶; 
- B瓜 tr逢荏ng (đ吋 báo cáo); 
- Ki吋m toán Nhà n逢噂c; 
- C映c KTVBQPPL (B瓜 T逢 pháp); 
- Công báo; 
- Nh逢  Ai隠u 3; 
- Website Chính ph栄; 
- Website B瓜 GDAT; 

 - L逢u: VT, V映 PC, V映 GDAH. 
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