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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 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 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 
định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, 
Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Nội vụ; 
- Các Thứ trưởng; 
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN; 
- Các Sở GDĐT; 
- Website Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, Vụ  TCCB.   

 

 

 


