
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
________________________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
____________________________________       

Số:          /BGDĐT-PC Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2021        
V/v tổng kết thi hành Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP 

 

 

 

Kính gửi:  

 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  

- Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư 

phạm.  
   

  

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng Nghị định 

thay thế Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là 02 Nghị định). 

Để chuẩn bị cho việc soạn thảo Nghị định thay thế 02 Nghị định, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đại học, 

học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm tiến hành tổng kết thi hành 02 

Nghị định như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện 02 Nghị định trong thời gian qua. 

2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện 02 Nghị định và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, trong đó tập 

trung vào: (1) Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục; (2) Điều kiện cho phép hoạt 

động giáo dục; (3) Hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính. 

3. Đề xuất những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong 

đó tập trung vào: (1) Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục; (2) Điều kiện cho phép 

hoạt động giáo dục; (3) Hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính. 

Báo cáo tổng kết thi hành 02 Nghị định gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua 

Vụ Pháp chế) trước ngày 15/6/2021. Trường hợp cần thêm thông tin, xin liên hệ: 

đ/c Đỗ Thị Lan Chi - chuyên viên Vụ Pháp chế, điện thoại: 0914.113.603, email: 

dtlchi@moet.gov.vn. 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PC. 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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