
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /2020/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV  

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017//NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

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. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục ngành, nghề đào tạo 

cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào 

tạo trong giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ n/gày     tháng     năm 2020, thay 

thế Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng và Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 

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. 

DỰ THẢO 



 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức 

chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những ngành, nghề 

đào tạo mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.  

  Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Công báo, Website Chính phủ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ; 

- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


