DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU CÓ NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI HIỆN HÀNH
ĐƠN VỊ: PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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Tên tài liệu

Mã số/ Ký hiệu

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo
15/2020/TT-BGDĐT
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng,
giao dịch
Thông tư số 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 29/12/2015 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp
bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ
ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung
học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung
cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục
đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo
dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường
mầm non
Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo
dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở
giáo dục phổ thông
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Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo
18/2018/TT-BGDĐT
dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số
15/2015/TT-BTP
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy
123/2015/NĐ-CP
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
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Ngày 12 tháng 10 năm 2020
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