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                     Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT  

ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  
ban hành Điều lệ trường cao đẳng    

 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
 Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 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 định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính 
phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-
CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính 
phủ về Công báo; 
 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Điều 2 Thông tư số 01/2015/TT-
BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành Điều lệ trường cao đẳng như sau: 

“Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2015 và thay thế 
Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng, Điều 1 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 
04 tháng 10 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-
BGDĐT và Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời Trường cao đẳng cộng đồng.  

Riêng các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt 
động, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường cao đẳng tiếp tục thực 
hiện đến khi có văn bản thay thế”. 



 

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

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trường cao đẳng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường cao 
đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể; 
- Các sở giáo dục và đào tạo; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ;  
- Website Bộ GD&ĐT; 
- Công báo;  
- Như Điều 3; 

   - Lưu VT, Vụ GDĐH, Vụ PC. 

 

 


