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PHỤ LỤC
Thống kê các Luật, văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật
phục vụ “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2020 - 2021
(Kèm theo công văn số 3321 /BGDĐT-GDCTHSSV ngày28 tháng 8 năm 2020)

I. Luật và các văn bản của Đảng, Chính phủ
1. Luật Giáo dục năm 2005.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.
3. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).
4. Luật Giáo dục đại học năm 2012.
5. Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019).
6. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
7. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.
8. Luật An ninh mạng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).
9. Luật Hình sự năm 2015.
10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số
100/2015/QH13.
11. Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
12. Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng
không dân dụng.
13. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế
hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
14. Nghị quyết số 35-NQ/TW khóa XII của Đảng về tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
trong tình hình mới.
15. Nghị quyết số 36-NQ/TW khóa XII của Đảng về chiến lược phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
16. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
17. Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;
18. Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.
19. Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016
– 2020 và định hướng đến năm 2030.
20. Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
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21. Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".
22. Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo
Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.
23. Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 2025”.
24. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính
phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.
25. Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai
đoạn II (2016–2020).
26. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
27. Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế.
II. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành
Giáo dục.
2. Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày
28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai
đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục.
3. Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư
tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.
4. Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử
trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" của ngành Giáo dục.
5. Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi
phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.
Người ký: Bùi Văn
Linh
Email:
bvlinh@moet.gov.
vn
Cơ quan: Vụ Giáo
dục Chính trị và
Công tác học sinh
- sinh viên, Bộ
Giáo dục và Đào
tạo
Chức vụ: Vụ
trưởng
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6. Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma
túy trong trường học đến năm 2020”
7. Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/09/2013 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển
thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục.
8. Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.
9. Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong
các cơ sở giáo dục
10. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
11. Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào
tạo trình độ đại học hệ chính quy.
12. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại
học hệ chính quy.
13. Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
14. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên tại các các trường đại
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
III. Tuyên truyền và đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam
trong mùa Covid
Đường link Fanpage: Đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam trong
mùa Covid.
https://www.facebook.com/cthssvvn/
https://www.facebook.com/cthssvvn/videos/3281393691893958/
https://www.facebook.com/cthssvvn/videos/662749697899750/
https://www.facebook.com/cthssvvn/videos/238086040769847/
https://www.facebook.com/cthssvvn/videos/3409684439048409/
https://www.facebook.com/cthssvvn/videos/2887534027998120/

