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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI 

 

STT Văn bản hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 

1  Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ 

làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao 

động 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

2  Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

QCVN 18:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn lao động đối với thang máy điện 

Được thay thế bởi Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành QCVN 02:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy 

01/7/2021 

3  Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ 

sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm 

và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

01/3/2021 

4  Thông tư số 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

QCVN 18:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn lao động đối với thang máy thuỷ lực 

Được thay thế bởi Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/19/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành QCVN 02:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy 

01/7/2021 

5  Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là 

người chưa thành niên 

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên 

15/3/2021 

6  Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-45-2013-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-thoi-gio-lam-viec-nghi-ngoi-186885.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-36-2012-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-76183-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-10-2013-tt-bldtbxh-danh-muc-cong-viec-noi-lam-viec-cam-dung-lao-dong-chua-thanh-nien-199117.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-11-2013-tt-bldtbxh-danh-muc-cong-viec-nhe-duoc-su-dung-nguoi-duoi-15-tuoi-199118.aspx
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lực 

mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên 

7  Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục công việc không được sử dụng lao động nữ 

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định về hợp đồng lao động; danh mục nghề, 

công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi 

con; chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của hội đồng thương 

lượng tập thể 

01/01/2021 

8  Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

01/3/2021 

9  Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc 

thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về 

tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng 

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung 

cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố 

kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

15/01/2021 

10  Thông tư số 48/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

QCVN 16:2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn lao động đối với thang máy không buồng máy 

Được thay thế bởi Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/19/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành QCVN 02:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy 

01/7/2021 

11  Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Danh 

mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Được thay thế bởi Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 

mất an toàn 

18/7/2021 

12  Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành 

tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

01/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-26-2013-tt-bldtbxh-danh-muc-cong-viec-khong-duoc-su-dung-lao-dong-nu-212391.aspx
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-15-2016-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-112532-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-08-2016-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-106526-d1.html
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140997
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-22-2018-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-gay-mat-an-toan-thuoc-quan-ly-bo-lao-dong-404792.aspx
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-01-2021-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-203138-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-01-2021-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-203138-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-01-2021-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-203138-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-01-2021-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-203138-d1.html
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độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

13  Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban 

hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

01/3/2021 

14  Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban 

hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

01/3/2021 

15  Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban 

hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

01/3/2021 

16  Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

01/3/2021 

17  Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban 

hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc 

độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

01/3/2021 

II. LĨNH VỰC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 

1  Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về 

danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và 

giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao 

động không được đình công 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

2  Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

01/02/2021 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-190-1999-qd-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-34770-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-1580-2000-qd-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-11360-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-1152-2003-qd-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-15497-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-41-2013-nd-cp-huong-dan-dieu-220-cua-bo-luat-lao-dong-danh-muc-don-vi-185467.aspx
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hợp đồng lao động hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

3  Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

tranh chấp lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

4  Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

tiền lương 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

5  Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

lao động là người giúp việc gia đình 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

6  Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của 

Bộ luật Lao động 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

7  Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính 

sách đối với lao động nữ 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

8  Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

9  Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

01/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-46-2013-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-tranh-chap-lao-dong-186886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-49-2013-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-tien-luong-187387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-27-2014-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-nguoi-giup-viec-gia-dinh-225805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-05-2015-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-263294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-85-2015-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-chinh-sach-lao-dong-nu-291926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-121-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-49-2013-nd-cp-huong-dan-luat-lao-dong-ve-tien-luong-375988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-49-2013-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-tien-luong-187387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-49-2013-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-tien-luong-187387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-148-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-05-2015-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-376235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-05-2015-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-263294.aspx
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phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Bộ luật Lao động 

và quan hệ lao động 

10  Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao 

động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

11  Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao 

động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc 

ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao 

động 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

12   Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-

BQP ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động -

 Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện 

thí điểm quản lý tiền lương đối với công ty mẹ - Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định 

số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

13  Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-

BNG ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2011/QĐ-TTg ngày 

10/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với những 

người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm 

mốc biên giới trên đất liền 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

14  Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 

tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định về hợp đồng lao động; danh mục nghề, 

công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi 

con; chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của hội đồng thương 

lượng tập thể 

01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-khoan-3-dieu-63-bo-luat-lao-dong-376624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-29-2019-nd-cp-huong-dan-khoan-3-dieu-54-bo-luat-lao-dong-ve-cho-thue-lai-lao-dong-389797.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2011-ttlt-bldtbxh-bqp-huong-dan-thuc-hien-thi-diem-quan-ly-130250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2011-ttlt-bldtbxh-bqp-huong-dan-thuc-hien-thi-diem-quan-ly-130250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-65-2011-nd-cp-thi-diem-tien-luong-cong-ty-me-127257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-47-2015-tt-bldtbxh-huong-dan-hop-dong-lao-dong-ky-luat-lao-dong-trach-nhiem-vat-chat-298548.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-05-2015-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-263294.aspx
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15  Thông tư liên tịch số 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BQP ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động -

 Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung tên 

gọi và một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-

BLĐTBXH-BQP ngày 12/10/2011 của Bộ Lao động -

 Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện 

thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị 

định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

16  Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC 

ngày 10/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ đối với người 

được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa 

cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và 

chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy  

Được bãi bỏ bởi Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, 

huy động trực tiếp chữa cháy phục vụ chữa cháy, thành viên 

đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và 

chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

phòng cháy chữa cháy. 

15/8/2021 

III. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1  Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-

CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-

CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

2  Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với 

người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng 

lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 

31/7/2008 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-31-2014-ttlt-bldtbxh-bqp-sua-doi-thi-diem-quan-ly-tien-luong-tap-doan-vien-thong-quan-doi-261176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-31-2014-ttlt-bldtbxh-bqp-sua-doi-thi-diem-quan-ly-tien-luong-tap-doan-vien-thong-quan-doi-261176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-65-2011-nd-cp-thi-diem-tien-luong-cong-ty-me-127257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-31-2007-tt-bldtbxh-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tro-cap-hang-thang-theo-nghi-dinh-184-2007-nd-cp-166-2007-nd-cp-61110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-184-2007-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-60117.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-184-2007-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-60117.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-166-2007-nd-cp-muc-luong-toi-thieu-chung-58663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-166-2007-nd-cp-muc-luong-toi-thieu-chung-58663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-17-2008-tt-bldtbxh-dieu-chinh-tien-luong-tien-cong-dong-bao-hiem-xa-hoi-nguoi-lao-dong-che-do-tien-luong-huong-dan-nghi-dinh-83-2008-nd-cp-69894.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-83-2008-nd-cp-dieu-chinh-tien-luong-cong-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-nguoi-lao-dong-thuc-hien-che-do-tien-luong-nguoi-su-dung-lao-dong-68900.aspx
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3  Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 

số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

4  Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối 

với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử 

dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ 

  

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

5  Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định 

số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

6  Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và Nghị định 

số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

7  Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

8  Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-20-2008-tt-bldtbxh-huong-dan-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-huong-dan-nghi-dinh-101-2008-nd-cp-71002.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-101-2008-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-70323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2009-tt-bldtbxh-dinh-muc-dieu-chinh-tien-luong-tien-cong-dong-bao-hiem-xa-hoi-nguoi-lao-dong-su-dung-huong-dan-nghi-dinh-83-2008-nd-cp-83803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-02-2009-tt-bldtbxh-dieu-chinh-thu-nhap-thang-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-huong-dan-nghi-dinh-134-2008-nd-cp-84170.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-134-2008-nd-cp-dieu-chinh-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-83435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-11-2009-tt-bldtbxh-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-huong-dan-nghi-dinh-34-2009-nd-cp-33-2009-nd-cp-87585.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-34-2009-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-86859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-33-2009-nd-cp-muc-luong-toi-thieu-chung-86858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-04-2010-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-tien-cong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-100959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-15-2010-tt-bldtbxh-huong-dan-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-104566.aspx
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lực 

tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và Nghị định 

số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

9  Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

10  Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định 

số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

11  Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo 

hiểm xã hội. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

12  Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và 

Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

13  Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

14  Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-28-2010-nd-cp-muc-luong-toi-thieu-chung-102835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-29-2010-nd-cp-dieu-chinh-muc-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tro-cap-hang-thang-can-bo-xa-da-nghi-viec-102837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-02-2011-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-tien-cong-118011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-13-2011-tt-bldtbxh-huong-dan-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-123179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-23-2011-nd-cp-dieu-chinh-muc-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-123210.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-22-2011-nd-cp-muc-luong-toi-thieu-chung-121400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-01-2012-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-tien-cong-134199.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2012-tt-bldtbxh-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-138588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-35-2012-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-138122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-31-2012-nd-cp-muc-luong-toi-thieu-chung-137921.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-01-2013-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-tien-cong-thu-nhap-dong-bh-169082.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-13-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-73-2013-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-205399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-73-2013-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-can-bo-xa-da-nghi-viec-200498.aspx
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Chính phủ hành 

15  Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

16  Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng 

bảo hiểm xã hội 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

17  Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của 

Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

18  Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức 

điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã 

hội 

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng 

đã đóng bảo hiểm xã hội 

15/02/2021 

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1  Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính 

phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội 

Được thay thế bởi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

01/7/2021 

2  Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã 

hội giai đoạn 2010 - 2020 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 

24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 

01/12/2021 

3  Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

Được thay thế bởi Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

08/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-02-2014-tt-bldtbxh-muc-tien-luong-tien-cong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-220434.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-03-2015-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-tien-cong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-264546.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-05-2015-tt-bldtbxh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-theo-09-2015-nd-cp-265056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-09-2015-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-can-bo-xa-da-nghi-viec-263816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-35-2019-tt-bldtbxh-muc-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-434018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-136-2013-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-bao-tro-xa-hoi-210669.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-32-2010-qd-ttg-phe-duyet-de-an-phat-trien-nghe-cong-tac-xa-hoi-giai-doan-2010-2020-102910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-29-2014-ttlt-bldtbxh-btc-huong-dan-136-2013-nd-cp-tro-giup-xa-hoi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-260104.aspx
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
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số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội 

4  Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

12/5/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 4 Điều 11 Thông tư 

liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội  

Được thay thế bởi Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội 

08/8/2021 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

1  Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao 

động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép 

việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc 

Được thay thế bởi Quyết định 12/2020/QĐ-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm ký 

quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo 

Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài 

của Hàn Quốc 

15/5/2020 

2  Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

12/11/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-

TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại 

Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động 

nước ngoài của Hàn Quốc 

Được bãi bỏ bởi Quyết định 12/2020/QĐ-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm ký 

quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo 

Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài 

của Hàn Quốc 

15/5/2020 

VI. LĨNH VỰC  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1  Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định chế độ khen thưởng đối với học 

sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên 

giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc 

gia và kỹ năng nghề quốc tế 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 

15/9/2020 của Chính phủ định chế độ khen thưởng đối với 

học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc 

gia, quốc tế 

01/11/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-136-2013-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-bao-tro-xa-hoi-210669.aspx
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-29-2014-ttlt-bldtbxh-btc-huong-dan-136-2013-nd-cp-tro-giup-xa-hoi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-260104.aspx
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-02-2021-tt-bldtbxh-huong-dan-nghi-dinh-20-2021-nd-cp-204200-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-1465-qd-ttg-nam-2013-thi-diem-ky-quy-lam-viec-tai-han-quoc-205038.aspx
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140566
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-1465-qd-ttg-nam-2013-thi-diem-ky-quy-lam-viec-tai-han-quoc-205038.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-1465-qd-ttg-nam-2013-thi-diem-ky-quy-lam-viec-tai-han-quoc-205038.aspx
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140566
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2  Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế 

độ làm việc của giáo viên dạy nghề 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2015 quy định chuẩn và chế độ làm việc của nhà giáo 

dạy trình độ sơ cấp; Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

3  Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học 

nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

4  Thông tư số 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công 

tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các 

cơ sở dạy nghề 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

5  Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ 

nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng 

trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc 

trung tâm dạy nghề. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp ngày 25/12/2015; Thông tư 

số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về 

Điều lệ trường cao đẳng; Thông tư số 47/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường 

trung cấp và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2017-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-112868-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2017-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-112868-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2017-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-112868-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2017-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-112868-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-30-2009-tt-bldtbxh-chuong-trinh-mon-hoc-tieng-anh-giang-day-hoc-sinh-hoc-nghe-trinh-do-trung-cap-cao-dang-94726.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-45-2009-tt-bldtbxh-huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-hoc-sinh-sinh-vien-trong-cac-co-so-day-nghe-100478.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-57-2015-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-101536-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-57-2015-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-101536-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-57-2015-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-101536-d1.html
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6   Thông tư số 28/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 

thiết bị dạy nghề Công nghệ ôtô, Cắt gọt kim loại, Công nghệ 

dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/02/2021 

7  Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 

thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội 

lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào 

tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/02/2021 

8  Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08/8/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện 

tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương 

mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và 

thiết kế sản phẩm mộc 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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hội ban hành, liên tịch ban hành 

9  Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08/8/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May 

thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước 

mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/122019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến và Thông tư số 22/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành, liên tịch ban hành 

15/02/2021 

10  Thông tư số 27/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; 

nghiệp vụ nhà hàng-Quản lý nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món 

ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu resort; Quản trị mạng 

máy tính; Lập trình máy tính 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

11  Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; 

Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy 

tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt 

ống công nghệ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/02/2021 

12  Thông tư số 06/2013/TT-BLĐTBXH ngày 23/5/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
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https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-27-2012-tt-bldtbxh-danh-muc-thiet-bi-day-nghe-trinh-do-trung-cap-151284.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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máy thi công xây dựng; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 

trong công nghiệp; Chế tạo thiết bị cơ khí; Chế tạo vỏ tàu thủy 

công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

13  Thông tư số 12/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19/8/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Vận hành nhà máy thủy điện; Xây 

dựng cầu đường bộ; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng và 

hoàn thiện công trình thủy lợi; Chăn nuôi gia súc gia cầm; 

Lâm sinh 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, liên tịch ban hành 

15/02/2021 

14  Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn 

mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, 

sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng 

và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; 

Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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hội ban hành, liên tịch ban hành 

15  Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh 

mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo; 

Nguội sửa chữa máy công cụ; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; 

Rèn, dập; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Thí nghiệm và kiểm 

tra chất lượng cầu đường bộ; Vận hành máy thi công nền; Vận 

hành máy thi công mặt đường; Thiết kếthời trang; Quản trị 

kinh doanh xăng dầu và gas 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, liên tịch ban hành 

15/02/2021 

16  Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế; Kỹ 

thuật thiết bị hình ảnh y tế; Vận hành và sửa chữa trạm bơm 

điện; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Quản trị cơ sở dữ liệu; 

Tin học văn phòng; Điều khiển tầu cuốc; Khảo sát địa hình; 

Bảo vệ môi trường biển; Công nghệ sinh học; Trồng cây 

lương thực, thực phẩm; Nghiệp vụ lễ tân - Quản trị lễ tân 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, liên tịch ban hành 

15/02/2021 

17  Thông tư số 29/2013/TT-LĐTBXH ngày 22/10/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về xây 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ 

trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề trọng 

điểm cấp độ quốc gia 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

18  Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo 

trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

19  Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ 

trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật 

sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật 

xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân 

dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời 

trang; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế 

biến món ăn 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, liên tịch ban hành 

15/02/2021 

20  Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an 

ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

21   Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/3/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao 

đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; 

Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-08-2014-tt-bldtbxh-chuong-trinh-mon-hoc-phap-luat-dao-tao-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nghe-227523.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2015-tt-bldtbxh-mon-hoc-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nghe-267131.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
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đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở 

xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật 

thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận 

hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận 

hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế 

biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bộ giấy và giấy; Sửa 

chữa thiết bị may 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, liên tịch ban hành 

22  Thông tư số 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình 

độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai 

thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường 

sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; 

Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công 

nghệ sơn tàu thủy 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/02/2021 

23  Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình 

độ cao đẳng nghề cho các nghề: Sửa chữa thiết bị tự động 

hóa; Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí; Bảo vệ môi trường đô 

thị; Xử lý rác thải; Chế biến lương thực; Lắp đặt thiết bị lạnh; 

Công nghệ may veston; Công nghệ sợi; Sửa chữa thiết bị dệt; 

Gia công ống công nghệ; Vận hành máy xây dựng; Marketing 

thương mại; Quản lý khai thác công trình thủy lợi; Vận hành 

cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Đúc, dát đồng 

mỹ nghệ; Vận hành máy nông nghiệp; Sửa chữa, lắp ráp xe 

máy; Cốt thép - hàn; Bán hàng trong siêu thị 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

15/02/2021 

24  Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/2015 của Bộ Được bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ 

trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia 

công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa 

máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi 

công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy 

thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công 

nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; 

Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm 

sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy 

25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề 

thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật và Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, liên tịch ban hành 

25  Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn 

về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo 

dạy trình độ sơ cấp 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chế 

độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ngày 

10/3/2017 và Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

26  Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

17/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc 

gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các 

nghề: gia công và thiết kế sản phẩm mộc; công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm); xây dựng cầu đường bộ; nguội sửa 

chữa máy công cụ; kỹ thuật máy nông nghiệp; sửa chữa máy 

thi công xây dựng; vận hành máy thi công nền; vận hành máy 

thi công mặt đường; cơ điện nông thôn; xử lý nước thải công 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019  của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 

nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 

27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019  của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị 

đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 

15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
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https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
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https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2017-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-112868-d1.html
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https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-dien-182787-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bldtbxh-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-nghe-cong-nghe-182777-d1.html


19 

 

 

 

STT Văn bản hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

nghiệp; chế biến thực phẩm; chế biến và bảo quản thủy sản; 

trồng cây công nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm; lâm sinh; 

khai thác, đánh bắt hải sản; thú y; hướng dẫn du lịch; điều 

khiển phương tiện thủy nội địa; khai thác máy tàu thủy 

một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; Thông tư 

số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 quy định danh 

mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng cho 41 ngành, nghề và Thông tư số 22/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên 

tịch ban hành 

27  Thông tư số  11/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung điều 1 Thông tư số 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

16/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

ban hành danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung 

cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: chạm khắc đá; 

kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; lái 

tàu đường sắt; thông tin tín hiệu đường sắt; điều hành chạy tàu 

hỏa; gò; luyện gang; luyện thép; công nghệ cán, kéo kim loại; 

công nghệ sơn tàu thủy 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

25/12/2019  của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 

nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản; dịch vụ và chế biến; Thông tư số 

15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 quy định danh 

mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng cho 41 ngành, nghề và Thông tư số 22/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên 

tịch ban hành 

15/2/2021 

28  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 

Điều lệ trường cao đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng 

15/12/2021 

29  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 

Điều lệ trường trung cấp 

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp 

15/12/2021 
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https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-22-2020-tt-bldtbxh-bai-bo-van-ban-qppl-do-bo-truong-bldtbxh-ban-hanh-197366-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-22-2020-tt-bldtbxh-bai-bo-van-ban-qppl-do-bo-truong-bldtbxh-ban-hanh-197366-d1.html
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30  Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh 

mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

14/02/2021 

31  Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế 

tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 

cao đẳng  

Được thay thế bởi Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

07/7/2021 của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội 

quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

22/8/2021 

32  Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc 

xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

33  Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung ngành, 

nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

14/02/2021 

34  Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

Được thay thế bởi Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

07/7/2021 của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội 

quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

22/8/2021 

35  Quyết định số 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

Hội giảng giáo viên dạy nghề 

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

10/3/2021 

36  Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/02/2021 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-14-2017-tt-bldtbxh-xay-dung-tham-dinh-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dao-tao-nghe-339322.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-205388-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-03-2008-qd-bldtbxh-chuong-trinh-mon-hoc-chinh-tri-dung-cho-cac-truong-trung-cap-nghe-truong-cao-dang-nghe-62455.aspx
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Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung 

cấp nghề, trường cao đẳng nghề  

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

37  Quyết định số 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

chương trình môn học Tin học dùng cho các trường trung cấp 

nghề, trường cao đẳng nghề 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

VII. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1  Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính 

phủ quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ 

việc làm 

Được thay thế bởi Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 

19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 

và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

01/6/2021 

2  Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

việc làm 

 

Được thay thế bởi Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

01/02/2021 

3  Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ 

quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

Được thay thế bởi Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 

19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 

và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

01/6/2021 

4  Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Được thay thế bởi Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

15/02/2021 

5  Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

Được thay thế bởi Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-05-2008-qd-bldtbxh-chuong-trinh-mon-hoc-tin-hoc-dung-cho-cac-truong-trung-cap-nghe-truong-cao-dang-nghe-62456.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-196-2013-nd-cp-thanh-lap-hoat-dong-trung-tam-dich-vu-viec-lam-219793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-03-2014-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-viec-lam-219754.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-75-2014-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-tuyen-dung-quan-ly-lao-dong-viet-nam-lam-viec-nuoc-ngoai-242829.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-11-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bo-luat-lao-dong-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-302198.aspx


22 

 

 

 

STT Văn bản hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 

2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội   

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

6  Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người 

lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 

31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ 

học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp 

15/5/2021 

IX. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

1 Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 

06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng 

đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở 

chữa bệnh 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

IX. LĨNH VỰC TRẺ EM 

1  Thông tư số 23/2010/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy 

trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

2  Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT-BVCSTE-

HLHPN ngày 02/7/1999 của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc 

trẻ em Việt Nam và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc 

tăng cường phối hợp hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, 

nuôi dạy con tốt, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt 

là trẻ em gái 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-396446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-77-2014-qd-ttg-muc-ho-tro-hoc-nghe-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep-261326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-14-2012-ttlt-bldtbxh-bca-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-140562.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-23-2010-tt-bldtbxh-quy-trinh-can-thiep-tro-giup-tre-em-bi-bao-luc-111912.aspx
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3  Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BVCSTE-VHTT-

TƯĐTN ngày 07/5/2000 của Ủy ban Bảo vệ chăm sóc 

trẻ em Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thông tin, Trung ương 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện 

Chỉ thị số 03/2000/CT-TTg ngày 24/01/2000 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, 

giải trí cho trẻ em 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2021 

X. LĨNH VỰC KHÁC 

1  Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 

02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 

Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

15/11/2021 

Tổng số văn bản hết hiệu toàn bộ: 105 văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-lien-tich-37-2015-ttlt-bldtbxh-bnv-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-99180-d1.html
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG –  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

STT Văn bản hết hiệu lực một phần 
Nội dung, quy định hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 

   1 Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 30 quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Các quy trình kiểm định số QTKĐ: 

21-2016/BLĐTBXH Quy trình kiểm 

định kỹ thuật an toàn thang máy điện, 

QTKĐ: 22-2016/BLĐTBXH Quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang 

thủy lực và QTKĐ: 24-

2016/BLĐTBXH Quy trình kiểm định 

kỹ thuật an toàn thang máy điện không 

có phòng máy 

Được thay thế bởi Thông tư số 

12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang 

máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

15/11/2021 

II. LĨNH VỰC  QUAN HỆ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

1  Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 

của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao 

động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số 

tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước 

- Cụm từ “đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2020” tại khoản 2 Điều 20;  

- Khổ thứ nhất của Điều 1 

Được thay thế bởi Nghị định 

87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của 

Chính phủ về việc kéo dài thời gian 

thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 20/2020/NĐ-CP 

ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực 

hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương, tiền thưởng đối với một số tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước 

29/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-54-2016-tt-bldtbxh-30-quy-trinh-kiem-dinh-may-moc-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong-318538.aspx
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1371453
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1371453
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2021-nd-cp-chinh-phu-210192-d1.html
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2  Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 

15/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-

CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện 

thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với 

Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 

2016 - 2020 

- Khoản 2 Điều 1; 

- Cụm từ “đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2020” tại  Khoản 1 Điều 2; 

  

Được bãi bỏ bởi Nghị định 

số 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021 của 

Chính phủ về kéo dài thời gian thực 

hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 8 năm 2016 đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của 

Chính phủ về thực hiện thí điểm quản 

lý lao động, tiền lương đối với Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội 

06/9/2021 

3  Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 

24/8/2016 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về thực 

hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương 

đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội 

- Điều 1; khoản 3, 4 Điều 4; khoản 1 

Điều 5; khoản 1, 5 Điều 6;  

- Cụm từ “đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2020” tại khoản 1 Điều 10; 

 

Được thay thế/bãi bỏ bởi Nghị định 

số 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021 của 

Chính phủ về kéo dài thời gian thực 

hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 8 năm 2016 đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của 

Chính phủ về thực hiện thí điểm quản 

lý lao động, tiền lương đối với Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội 

06/9/2021 

III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

   1 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Người khuyết tật 

Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Được thay thế bởi Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

01/7/2021 

2 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về việc 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 

Điều 40, 41, 42, 43 Được thay thế bởi Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

01/7/2021 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1389523
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1389523
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1257762
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-82-2021-nd-cp-208808-d1.html
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3 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

Điều 17 Được thay thế bởi Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

01/7/2021 

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1  Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Điều 2 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định về 

Điều lệ trường trung cấp 

15/12/2021 

Điều 3 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định về 

Điều lệ trường cao đẳng. 

15/12/2021 

V. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

   1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

8/10/2018 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 10, Điều 12  Được thay thế bởi Nghị định số 

23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 

Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm 

về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

01/6/2021 

Điều 11, Điều 13 Được thay thế bởi Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của 

Chính phủ quy định về  người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

15/2/2021 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=467098
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=467098
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VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI 

1 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 

11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 

Điều 6; khoản 3 Điều 7 và khoản 2 

Điều 11 

Được thay thế bởi Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu 

01/01/2021 

2 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 

29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội tự nguyện 

Điểm a khoản 2 Điều 5 Được thay thế bởi Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu 

01/01/2021 

3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Điểm b khoản 2 Điều 6; khổ thứ nhất 

khoản 3 Điều 10; Điều 14; Khoản 1, 2 

Điều 15; Điều 16; khoản 1 Điều 17; 

khoản 1, 2, 5 Điều 18; khổ cuối khoản 

1 Điều 20; khoản 4 Điều 20; khoản 2, 

3 Điều 30 

Được thay thế/bãi bỏ bởi Thông tư 

06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng 

Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 

xã hội bắt buộc 

01/9/2021 

4 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 

10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối 

với quân nhân, công an nhân dân và người 

làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối 

với quân nhân 

Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 

Điều 9 và khoản 2 Điều 12 

Được thay thế bởi Nghị định số 

135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu 

01/01/2021 

VII. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-06-2021-tt-bldtbxh-205784-d1.html
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1 Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-

BLĐTBXH-BGDĐT-

BTC ngày 20/11/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng 

dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào 

tạo đối với người có công với cách mạng 

và con của họ 

Phần I; khoản 1 phần II; nội dung miễn 

học phí đối với học sinh, sinh viên học 

tại các cơ sở đào tạo công lập tại điểm 

a khoản 2 phần II; điểm b và c khoản 2 

Phần II; Phần III; Phần IV; phần V 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành, liên tịch ban hành 

15/02/2021 

VIII. LĨNH VỰC KHÁC 

1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

Điều 5; khoản 4 Điều 11; khoản 2 

Điều 12; Điều 13; khoản 1, 3 Điều 15; 

khoản 1, 2 Điều 16; Điều 17; Khoản 1, 

3 Điều 19; khoản 1, 2 Điều 20; Điều 

21; khoản 2, 4 Điều 23; tên Chương 

VII; Điều 25; khoản 3 Điều 26; khoản 

1, 2, 4 Điều 27; điểm b khoản 5 Điều 

27; khoản 6 Điều 27; khoản 2 Điều 33; 

Điều 35; Điều 37; Điều 38; điểm c, đ, 

g khoản 1 Điều 40; Mẫu số 02, 07, 8b, 

8c, 11, 12a, 12b, 12c, tại Phụ lục 

Được thay thế/bãi bỏ bởi Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19 

06/11/2021 

2 Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ 

việc làm của người tố cáo là người làm việc 

theo hợp đồng lao động 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; điểm b khoản 

1 Điều 8 

Được thay thế/bãi bỏ bởi Thông tư số 

09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về 

bảo vệ việc làm của người tố cáo là 

người làm việc theo hợp đồng lao động 

01/11/2021 

Tổng số văn bản hết hiệu lực một phần: 16 văn bản 
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