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Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của   Chính phủ 
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm 2 Mục III Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24 
tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, 
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
như sau: 

“2. Các trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao



2

Chuyển các trường sau về trực thuộc Ủy ban Dân tộc: Trường Dự bị Đại 
học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự 
bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Tiếp tục giữ lại Trường Hữu nghị T78 và Trường Hữu nghị 80 là đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn thực hiện: giai đoạn 2021 - 2023.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.
                 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;           
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                            
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;      
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;                                                                                                           
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
  các Vụ: PL, KTTH, KGVX, QHĐP, QHQT;
- Lưu: VT, TCCV (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà
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