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MỤC LỤC
Trang
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
28-12-2018- Quyết ñịnh số 6046/Qð-UBND về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Sở Giáo dục và ðào tạo.
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6046/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Giáo dục và ðào tạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành
chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục
hành chính;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 4113/TTrGDðT-VP ngày 22 tháng 11 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ðào tạo gồm 77 thủ tục hành chính
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mới ban hành, ñược sửa ñổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 08 thủ tục hành chính (do bị
thay thế, bị bãi bỏ).
Danh mục thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Văn
phòng
Ủy
ban
nhân
dân
thành
phố
tại
ñịa
chỉ
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 2059/Qð-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo
dục và ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
Bãi bỏ nội dung công bố liên quan ñến:
Các thủ tục 1, 2, 3, 4, 11 Quyết ñịnh số 6870/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh;
Các thủ tục A.7, A.8, A.9; C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.18,
C.19 và D.1, D.2, D.3, D.4 Quyết ñịnh số 4686/Qð-UBND ngày 01 tháng 9 năm
2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Giáo dục
và ðào tạo, Giám ñốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ðƯỢC TIẾP NHẬN TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
T
T

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục
Sở Giáo dục và Không
ðào tạo

Cho
phép
trường trung
01 học phổ thông
hoạt ñộng trở
lại

20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị

Căn cứ ðiều 28 và ðiều 30 Nghị
ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa
ñổi bổ sung bởi Khoản 16 ðiều 1
và ðiều 2 Nghị ñịnh 135/2018/NðCP, ñiều chỉnh so với công bố của
Bộ Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
Trường trung học công lập, ñại diện
của tổ chức hoặc cá nhân ñối với
trường trung học tư thục gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục và
ðào tạo;
Sở Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 6046/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa ñúng quy
ñịnh thì thông báo bằng văn bản
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ
sung cho trường trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ
sơ;
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Giáo dục và ðào tạo tổ chức thẩm
ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế
ñiều kiện hoạt ñộng giáo dục của
trường trung học; nếu ñủ ñiều kiện
thì ra quyết ñịnh cho phép hoạt
ñộng giáo dục. Nếu chưa quyết ñịnh
cho phép hoạt ñộng giáo dục thì có
văn bản thông báo cho trường nêu
rõ lý do và hướng giải quyết.
2. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho
phép hoạt ñộng giáo dục trở lại
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-
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ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Cho
phép
trường trung
02 học phổ thông
chuyên hoạt
ñộng trở lại

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ ðiều 28 và ðiều 30 Nghị
ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa
ñổi bổ sung bởi Khoản 16 ðiều 1
và ðiều 2 Nghị ñịnh 135/2018/NðCP, ñiều chỉnh so với công bố của
Bộ Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
Trường trung học phổ thông chuyên
công lập, ñại diện của tổ chức hoặc
cá nhân ñối với trường trung học
phổ thông chuyên tư thục gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục và
ðào tạo;
Sở Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa ñúng quy
ñịnh thì thông báo bằng văn bản
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ
sung cho trường trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ
sơ;
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Giáo dục và ðào tạo tổ chức thẩm
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20 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ
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CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.

Sáp nhập, chia
tách
trường
03
trung học phổ
thông chuyên

40 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
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ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế
ñiều kiện hoạt ñộng giáo dục của
trường trung học phổ thông chuyên;
nếu ñủ ñiều kiện thì ra quyết ñịnh
cho phép hoạt ñộng giáo dục. Nếu
chưa quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng
giáo dục thì có văn bản thông báo
cho trường nêu rõ lý do và hướng
giải quyết.
2. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho
phép hoạt ñộng giáo dục trở lại
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
Căn cứ Khoản 3 ðiều 26, Khoản 1
và Khoản 3 ðiều 29 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 14 và Khoản
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17 ðiều 1, ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so
với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối
với trường trung học phổ thông
chuyên công lập, ñại diện của tổ
chức hoặc cá nhân ñối với trường
trung học phổ thông chuyên tư thục
gửi trực tiếp hoặc qua bưu ñiện 01
bộ hồ sơ theo quy ñịnh ñến Sở Giáo
dục và ðào tạo ñối với trường trung
học phổ thông chuyên;
b) Sở Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp
lệ, nếu ñủ ñiều kiện, cơ quan tiếp
nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các
phòng chuyên môn có liên quan
thẩm ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực
tế ñiều kiện sáp nhập, chia tách
trường trung học phổ thông chuyên;
nếu ñủ ñiều kiện thì có ý kiến bằng
văn bản và gửi hồ sơ ñề nghị sáp
nhập, chia tách trường ñến người có
thẩm quyền; nếu chưa ñủ ñiều kiện
thì có văn bản thông báo cho Ủy
ban nhân dân cấp huyện, ñại diện
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Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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của tổ chức hoặc cá nhân ñề nghị
sáp nhập, chia tách trường nêu rõ lý
do;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ,
người có thẩm quyền quyết ñịnh sáp
nhập, chia tách trường; nếu chưa
quyết ñịnh sáp nhập, chia tách
trường thì có văn bản thông báo cho
cơ quan tiếp nhận hồ sơ ñề nghị sáp
nhập, chia tách trường nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia,
tách;
b) ðề án sáp nhập, chia, tách, trong
ñó có phương án bảo ñảm quyền,
lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo
viên, cán bộ quản lý và nhân viên;
c) Các văn bản xác nhận về tài
chính, tài sản, ñất ñai, các khoản
vay, nợ phải trả và các vấn ñề khác
có liên quan.
3. Yêu cầu, ñiều kiện: Không có
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực

Căn cứ Khoản 3 ðiều 31 Nghị
ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa
ñổi bổ sung bởi ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so
với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình ñề
nghị giải thể của Ủy ban nhân dân
cấp huyện.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
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Giải
thể
trường trung
04
học phổ thông
chuyên

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
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20 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ

giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.

ñộng trong lĩnh ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
vực giáo dục.
giáo dục.
20 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
ðào tạo
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Căn cứ Khoản 3 ðiều 63 và ðiểm
d Khoản 3 ðiều 65 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so
với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua
bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo quy ñịnh
ñến Sở Giáo dục và ðào tạo;
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm
tổ chức thẩm ñịnh các ñiều kiện
hoạt ñộng và quyết ñịnh cho phép
trung tâm hoạt ñộng giáo dục. Nếu
chưa cho phép hoạt ñộng giáo dục
thì có văn bản thông báo cho trung
tâm nêu rõ lý do và hướng giải
quyết.
2. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho
phép hoạt ñộng giáo dục trở lại
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
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Cho
phép
trung tâm hỗ
trợ và phát
05
triển giáo dục
hòa nhập hoạt
ñộng trở lại

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Thành
lập
trường trung
cấp sư phạm
công lập, cho
06
phép thành lập
trường trung
cấp sư phạm
tư thục

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và
khoản 3 ðiều 78 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 29 ðiều 1 và
ðiều 2 Nghị ñịnh 135/2018/NðCP ñiều chỉnh so với công bố của
Bộ Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho
phép thành lập trường trung cấp sư
phạm.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục và
ðào tạo (ñối với trường trung cấp
sư phạm).
- Sở Giáo dục và ðào tạo thẩm ñịnh
hồ sơ thành lập trường.
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15 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñủ hồ sơ hợp lệ
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Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.

ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Giáo
dục và ðào tạo tổ chức thẩm ñịnh
nếu hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản
trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
ñề nghị thành lập, cho phép thành
lập và nêu rõ lý do nếu hồ sơ không
hợp lệ.
b) Quyết ñịnh thành lập, cho phép
thành lập trường trung cấp sư phạm:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị
thành lập, cho phép thành lập
trường ñã hoàn thiện, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh
thành lập trường trung cấp sư phạm
công lập hoặc cho phép thành lập
ñối với trường trung cấp sư phạm tư
thục. Trường hợp không ñồng ý thì
có văn bản thông báo nêu rõ lý do.
Quyết ñịnh thành lập trường trung
cấp sư phạm công lập hoặc cho
phép thành lập trường trung cấp sư
phạm tư thục phải gửi về Bộ Giáo
dục và ðào tạo.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản ñề nghị thành lập của cơ
quan chủ quản ñối với trường công
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lập; văn bản ñề nghị cho phép thành
lập của tổ chức, cá nhân ñối với
trường tư thục. Văn bản phải ghi cụ
thể: Lý do ñề nghị thành lập, cho
phép thành lập trường; tên trường
bằng tiếng Việt và tiếng Anh; ñịa
chỉ trụ sở chính, ñịa ñiểm ñào tạo;
chức năng, nhiệm vụ của trường;
ngành, nghề, quy mô và trình ñộ
ñào tạo;
b) Văn bản chấp thuận của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh nơi trường ñặt trụ
sở chính;
c) ðề án thành lập trường nêu rõ:
Sự cần thiết thành lập trường, ñánh
giá sự phù hợp của việc thành lập
trường với quy hoạch mạng lưới cơ
sở giáo dục nghề nghiệp; tên gọi
của trường; chức năng, nhiệm vụ,
cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý;
ngành nghề, quy mô ñào tạo; mục
tiêu, nội dung, chương trình; nguồn
lực tài chính; ñất ñai; dự kiến về cơ
sở vật chất, số lượng, cơ cấu ñội
ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ
quản lý, ñáp ứng tiêu chuẩn về chất
lượng, trình ñộ ñào tạo theo quy
ñịnh hiện hành của Bộ Giáo dục và
ðào tạo, phù hợp với lộ trình ñăng
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ký ngành nghề ñào tạo và tuyển
sinh; kế hoạch xây dựng và phát
triển trường trong từng giai ñoạn;
thời hạn và tiến ñộ thực hiện dự án
ñầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội;
d) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt
bằng và thiết kế sơ bộ các công
trình kiến trúc xây dựng, bảo ñảm
phù hợp với ngành ñào tạo, quy mô,
trình ñộ ñào tạo và tiêu chuẩn diện
tích sử dụng, diện tích xây dựng cho
học tập, giảng dạy;
ñ) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở hoặc
văn bản chấp thuận giao ñất, cho
thuê ñất của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh (trong ñó xác ñịnh rõ ñịa chỉ,
diện tích, mốc giới của khu ñất);
e) Quyết ñịnh phê duyệt dự án ñầu
tư xây dựng trường, xác ñịnh rõ
nguồn vốn ñể thực hiện theo kế
hoạch ñầu tư xây dựng trường của
cơ quan chủ quản ñối với hồ sơ ñề
nghị thành lập trường công lập; văn
bản xác nhận của ngân hàng về số
vốn góp trong tài khoản của ban
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quản lý dự án, các minh chứng về
quyền sở hữu tài sản kèm theo văn
bản ñịnh giá tài sản góp vốn nếu
góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sở
hữu tài sản ñối với hồ sơ ñề nghị
cho phép thành lập trường tư thục;
g) ðối với trường tư thục, hồ sơ còn
phải có:
- Biên bản cử người ñại diện ñứng
tên thành lập trường của các thành
viên góp vốn.
- Danh sách trích ngang các thành
viên ban sáng lập.
- Danh sách, hình thức và biên bản
góp vốn của các cổ ñông cam kết
góp vốn thành lập.
- Dự kiến chủ tịch và hội ñồng quản
trị của trường.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
- Có ñề án thành lập trường phù hợp
với quy hoạch mạng lưới trường sư
phạm ñã ñược cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Có diện tích ñất xây dựng trường
tại trụ sở chính tối thiểu là 02 ha ñối
với trường trung cấp sư phạm, tối
thiểu là 05 ha ñối với trường cao
ñẳng sư phạm. ðịa ñiểm xây dựng
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trường phải bảo ñảm về môi trường
giáo dục, an toàn cho người học,
nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân
viên trong nhà trường.
- Vốn ñầu tư xây dựng trường ñược
ñầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp,
không bao gồm giá trị về ñất ñai và
bảo ñảm mức tối thiểu là 50 tỷ ñồng
ñối với trường trung cấp sư phạm,
100 tỷ ñồng ñối với trường cao
ñẳng sư phạm. Vốn ñầu tư xây dựng
trường công lập phải ñược cơ quan
chủ quản phê duyệt, trong ñó xác
ñịnh rõ nguồn vốn ñể thực hiện theo
kế hoạch, vốn ñầu tư ñược xác ñịnh
bằng tiền mặt và tài sản ñã chuẩn bị
ñể ñầu tư và có minh chứng hợp
pháp.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện

15 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ khoản 1 ðiều 82 Nghị
ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa
ñổi bổ sung bởi Khoản 32 ðiều 1
Nghị ñịnh 135/2018/Nð-CP ñiều
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo
dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tiếp nhận hồ sơ sáp nhập, chia,
tách trường trung cấp sư phạm.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục và
ðào tạo (ñối với trường trung cấp
sư phạm).
- Sở Giáo dục và ðào tạo thẩm ñịnh
hồ sơ thành lập trường.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Giáo
dục và ðào tạo tổ chức thẩm ñịnh
nếu hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản
trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
ñề nghị thành lập, cho phép thành
lập và nêu rõ lý do nếu hồ sơ không
hợp lệ.
b) Quyết ñịnh thành lập, cho phép
sáp nhập, chia, tách trường trung
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Sáp
nhập,
chia,
tách
07
trường trung
cấp sư phạm

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
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cấp sư phạm:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị
sáp nhập, chia, tách trường ñã hoàn
thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết ñịnh sáp nhập, chia,
tách trường trung cấp sư phạm công
lập hoặc trường trung cấp sư phạm
tư thục. Trường hợp không ñồng ý
thì có văn bản thông báo nêu rõ lý
do.
Quyết ñịnh sáp nhập, chia, tách
trường trung cấp sư phạm công lập
hoặc trường trung cấp sư phạm tư
thục phải gửi về Bộ Giáo dục và
ðào tạo.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản ñề nghị sáp nhập, chia,
tách của cơ quan chủ quản ñối với
trường công lập; văn bản ñề nghị
sáp nhập, chia, tách của tổ chức, cá
nhân ñối với trường tư thục. Văn
bản phải ghi cụ thể: Lý do ñề nghị
sáp nhập, chia, tách trường; tên
trường bằng tiếng Việt và tiếng
Anh; ñịa chỉ trụ sở chính, ñịa ñiểm
ñào tạo; chức năng, nhiệm vụ của
trường; ngành, nghề, quy mô và
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trình ñộ ñào tạo;
b) Văn bản chấp thuận của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh nơi trường ñặt trụ
sở chính;
c) ðề án sáp nhập, chia, tách
trường nêu rõ: Sự cần thiết sáp
nhập, chia, tách trường, ñánh giá sự
phù hợp của việc sáp nhập, chia,
tách trường với quy hoạch mạng
lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tên
gọi của trường; chức năng, nhiệm
vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý;
ngành nghề, quy mô ñào tạo; mục
tiêu, nội dung, chương trình; nguồn
lực tài chính; ñất ñai; dự kiến về cơ
sở vật chất, số lượng, cơ cấu ñội
ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ
quản lý, ñáp ứng tiêu chuẩn về chất
lượng, trình ñộ ñào tạo theo quy
ñịnh hiện hành của Bộ Giáo dục và
ðào tạo, phù hợp với lộ trình ñăng
ký ngành nghề ñào tạo và tuyển
sinh; kế hoạch xây dựng và phát
triển trường trong từng giai ñoạn;
thời hạn và tiến ñộ thực hiện dự án
ñầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội;
d) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt
bằng và thiết kế sơ bộ các công
trình kiến trúc xây dựng, bảo ñảm
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phù hợp với ngành ñào tạo, quy mô,
trình ñộ ñào tạo và tiêu chuẩn diện
tích sử dụng, diện tích xây dựng cho
học tập, giảng dạy;
ñ) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở hoặc
văn bản chấp thuận giao ñất, cho
thuê ñất của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh (trong ñó xác ñịnh rõ ñịa chỉ,
diện tích, mốc giới của khu ñất);
e) Quyết ñịnh phê duyệt dự án ñầu
tư xây dựng trường, xác ñịnh rõ
nguồn vốn ñể thực hiện theo kế
hoạch ñầu tư xây dựng trường của
cơ quan chủ quản ñối với hồ sơ ñề
nghị sáp nhập, chia, tách trường
công lập; văn bản xác nhận của
ngân hàng về số vốn góp trong tài
khoản của ban quản lý dự án, các
minh chứng về quyền sở hữu tài sản
kèm theo văn bản ñịnh giá tài sản
góp vốn nếu góp vốn bằng tài sản
hoặc quyền sở hữu tài sản ñối với
hồ sơ ñề nghị cho phép thành lập
trường tư thục;
g) ðối với trường tư thục, hồ sơ còn
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phải có:
- Biên bản cử người ñại diện ñứng
tên thành lập trường của các thành
viên góp vốn.
- Danh sách trích ngang các thành
viên ban sáng lập.
- Danh sách, hình thức và biên bản
góp vốn của các cổ ñông cam kết
góp vốn thành lập.
- Dự kiến chủ tịch và hội ñồng quản
trị của trường.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới
các trường sư phạm;
- Bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp
của người học, nhà giáo, cán bộ
quản lý và nhân viên;
- Trường trung cấp sư phạm mới
ñược hình thành sau quá trình sáp
nhập, chia, tách phải ñáp ứng ñủ các
ñiều kiện quy ñịnh:
+ Có ñề án thành lập trường phù
hợp với quy hoạch mạng lưới
trường sư phạm ñã ñược cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt.
+ Có diện tích ñất xây dựng
trường tại trụ sở chính tối thiểu là
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02 ha ñối với trường trung cấp sư
phạm, tối thiểu là 05 ha ñối với
trường cao ñẳng sư phạm. ðịa ñiểm
xây dựng trường phải bảo ñảm về
môi trường giáo dục, an toàn cho
người học, nhà giáo, cán bộ quản lý
và nhân viên trong nhà trường.
+ Vốn ñầu tư xây dựng trường
ñược ñầu tư bằng nguồn vốn hợp
pháp, không bao gồm giá trị về ñất
ñai và bảo ñảm mức tối thiểu là 50
tỷ ñồng ñối với trường trung cấp sư
phạm, 100 tỷ ñồng ñối với trường
cao ñẳng sư phạm. Vốn ñầu tư xây
dựng trường công lập phải ñược cơ
quan chủ quản phê duyệt, trong ñó
xác ñịnh rõ nguồn vốn ñể thực hiện
theo kế hoạch, vốn ñầu tư ñược xác
ñịnh bằng tiền mặt và tài sản ñã
chuẩn bị ñể ñầu tư và có minh
chứng hợp pháp.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,

Cho phép hoạt
ñộng giáo dục
nghề nghiệp
trở lại ñối với
09
nhóm ngành
ñào tạo giáo
viên trình ñộ
trung cấp

20 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñược công văn
ñề nghị giải thể
của trường

Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

10 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñủ hồ sơ hợp lệ

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị

Căn cứ Khoản 5 ðiều 83 Nghị
ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa
ñổi bổ sung bởi ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so
với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho
phép hoạt ñộng giáo dục nghề
nghiệp trở lại ñối với nhóm ngành
ñào tạo giáo viên.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
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Giải
thể
trường trung
cấp sư phạm
(theo ñề nghị
08 của tổ chức, cá
nhân ñề nghị
thành
lập
trường trung
cấp sư phạm)

24

bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.

Cấp
giấy
chứng
nhận
ñăng ký hoạt
ñộng giáo dục
10 nghề nghiệp
ñối với nhóm
ngành ñào tạo
giáo viên trình
ñộ trung cấp

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện

Căn cứ Khoản 2 ðiều 81 và
Khoản 2 ðiều 80 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 31 ðiều 1Nghị
ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh
so với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị cấp chứng nhận
ñăng ký hoạt ñộng giáo dục nghề
nghiệp ñối với nhóm ngành ñào tạo
giáo viên;
b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu quyết ñịnh thành lập hoặc
cho phép thành lập;
c) Báo cáo tình hình thực hiện cam
kết theo ñề án thành lập trường;
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ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
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10 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñủ hồ sơ hợp lệ

ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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ñầu tư và hoạt d) Thuyết minh các ñiều kiện bảo
ñộng trong lĩnh ñảm chất lượng ñào tạo:
vực giáo dục.
- Danh sách trích ngang cán bộ
giảng viên cơ hữu và cán bộ quản
lý;
- ðất ñai, cơ sở vật chất, thiết bị ñáp
ứng yêu cầu hoạt ñộng ñào tạo theo
cam kết; thống kê cơ sở vật chất
phục vụ ñào tạo chung toàn trường,
số lượng và diện tích giảng ñường,
thư viện, phòng thí nghiệm, các loại
máy móc thiết bị, giáo trình, tài
liệu, sách phục vụ hoạt ñộng giáo
dục;
- Nguồn lực tài chính theo quy ñịnh
ñể bảo ñảm duy trì và phát triển
hoạt ñộng giáo dục nghề nghiệp;
- Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển
sinh;
- Chương trình ñào tạo và giáo
trình, tài liệu giảng dạy, học tập
theo quy ñịnh.
ñ) ðiều lệ, quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của trường.
2. Yêu cầu, ñiều kiện:
- Có quyết ñịnh thành lập hoặc
quyết ñịnh cho phép thành lập
trường.
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- Có trường sở, cơ sở vật chất, thiết
bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng giáo
dục theo ñề án thành lập trường ñã
cam kết. Trong ñó, diện tích sàn xây
dựng tối thiểu là 5,5 m2/học sinh ñối
với trình ñộ trung cấp và 7,5
m2/sinh viên ñối với trình ñộ cao
ñẳng.
- Có ñủ chương trình ñào tạo, giáo
trình, tài liệu giảng dạy, học tập ñáp
ứng yêu cầu về ñăng ký hoạt ñộng
giáo dục nghề nghiệp ñối với nhóm
ngành ñào tạo giáo viên trình ñộ
trung cấp, trình ñộ cao ñẳng theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào
tạo.
- Có ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo
viên bảo ñảm ñạt tiêu chuẩn về
chuyên môn nghiệp vụ, ñủ về số
lượng, ñồng bộ về cơ cấu phù hợp
với lộ trình ñăng ký ngành, nghề
ñào tạo và tuyển sinh theo quy ñịnh
của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
- Có ñủ nguồn lực tài chính theo
quy ñịnh ñể bảo ñảm duy trì và phát
triển hoạt ñộng giáo dục.
- Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của nhà trường.
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Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Thành
lập 20 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
phân
hiệu kể từ ngày nhận ðào tạo
12 trường trung ñủ hồ sơ hợp lệ
cấp sư phạm
hoặc cho phép
thành lập phân

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và
khoản 3 ðiều 78 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 29 ðiều 1 và
ðiều 2 Nghị ñịnh 135/2018/NðCP ñiều chỉnh so với công bố của
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10 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
ðăng ký bổ
kể từ ngày nhận ðào tạo
sung
hoạt
ñủ hồ sơ hợp lệ
ñộng giáo dục
nghề nghiệp
11
ñối với nhóm
ngành ñào tạo
giáo viên trình
ñộ trung cấp
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3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.

hiệu
trường
trung cấp sư
phạm tư thục
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Bộ Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho
phép thành lập phân hiệu trường
trung cấp sư phạm hoặc cho phép
thành lập phân hiệu trường trung
cấp sư phạm tư thục.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục và
ðào tạo (ñối với phân hiệu trường
trung cấp sư phạm hoặc cho phép
thành lập phân hiệu trường trung
cấp sư phạm tư thục).
- Sở Giáo dục và ðào tạo thẩm ñịnh
hồ sơ thành lập trường.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Giáo
dục và ðào tạo tổ chức thẩm ñịnh
nếu hồ sơ hợp lệ hoặc có văn bản
trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
ñề nghị thành lập, cho phép thành
lập và nêu rõ lý do nếu hồ sơ không
hợp lệ.
b) Quyết ñịnh thành lập, cho phép
thành lập phân hiệu trường trung
cấp sư phạm hoặc cho phép thành
lập phân hiệu trường trung cấp sư
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ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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phạm tư thục:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị
thành lập phân hiệu trường trung
cấp sư phạm hoặc cho phép thành
lập phân hiệu trường trung cấp sư
phạm tư thục ñã hoàn thiện, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
ñịnh thành lập phân hiệu trường
trung cấp sư phạm hoặc cho phép
thành lập phân hiệu trường trung
cấp sư phạm tư thục. Trường hợp
không ñồng ý thì có văn bản thông
báo nêu rõ lý do.
Quyết ñịnh thành lập phân hiệu
trường trung cấp sư phạm hoặc cho
phép thành lập phân hiệu trường
trung cấp sư phạm tư thục phải gửi
về Bộ Giáo dục và ðào tạo.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản ñề nghị thành lập của cơ
quan chủ quản ñối với trường công
lập; văn bản ñề nghị cho phép thành
lập của tổ chức, cá nhân ñối với
trường tư thục. Văn bản phải ghi cụ
thể: Lý do ñề nghị thành lập phân
hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc
cho phép thành lập phân hiệu
trường trung cấp sư phạm tư thục;
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tên trường bằng tiếng Việt và tiếng
Anh; ñịa chỉ trụ sở chính, ñịa ñiểm
ñào tạo; chức năng, nhiệm vụ của
trường; ngành, nghề, quy mô và
trình ñộ ñào tạo;
b) Văn bản chấp thuận của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh nơi trường ñặt trụ
sở chính;
c) ðề án thành lập trường nêu rõ:
Sự cần thiết thành lập trường, ñánh
giá sự phù hợp của việc thành lập
trường với quy hoạch mạng lưới cơ
sở giáo dục nghề nghiệp; tên gọi
của trường; chức năng, nhiệm vụ,
cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý;
ngành nghề, quy mô ñào tạo; mục
tiêu, nội dung, chương trình; nguồn
lực tài chính; ñất ñai; dự kiến về cơ
sở vật chất, số lượng, cơ cấu ñội
ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ
quản lý, ñáp ứng tiêu chuẩn về chất
lượng, trình ñộ ñào tạo theo quy
ñịnh hiện hành của Bộ Giáo dục và
ðào tạo, phù hợp với lộ trình ñăng
ký ngành nghề ñào tạo và tuyển
sinh; kế hoạch xây dựng và phát
triển trường trong từng giai ñoạn;
thời hạn và tiến ñộ thực hiện dự án
ñầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội;
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d) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt
bằng và thiết kế sơ bộ các công
trình kiến trúc xây dựng, bảo ñảm
phù hợp với ngành ñào tạo, quy mô,
trình ñộ ñào tạo và tiêu chuẩn diện
tích sử dụng, diện tích xây dựng cho
học tập, giảng dạy;
ñ) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở hoặc
văn bản chấp thuận giao ñất, cho
thuê ñất của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh (trong ñó xác ñịnh rõ ñịa chỉ,
diện tích, mốc giới của khu ñất);
e) Quyết ñịnh phê duyệt dự án ñầu
tư xây dựng trường, xác ñịnh rõ
nguồn vốn ñể thực hiện theo kế
hoạch ñầu tư xây dựng trường của
cơ quan chủ quản ñối với hồ sơ ñề
nghị thành lập trường công lập; văn
bản xác nhận của ngân hàng về số
vốn góp trong tài khoản của ban
quản lý dự án, các minh chứng về
quyền sở hữu tài sản kèm theo văn
bản ñịnh giá tài sản góp vốn nếu
góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sở
hữu tài sản ñối với hồ sơ ñề nghị
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cho phép thành lập trường tư thục;
g) ðối với trường tư thục, hồ sơ còn
phải có:
- Biên bản cử người ñại diện ñứng
tên thành lập trường của các thành
viên góp vốn.
- Danh sách trích ngang các thành
viên ban sáng lập.
- Danh sách, hình thức và biên bản
góp vốn của các cổ ñông cam kết
góp vốn thành lập.
- Dự kiến chủ tịch và hội ñồng quản
trị của trường.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
- Có ñề án thành lập trường phù hợp
với quy hoạch mạng lưới trường sư
phạm ñã ñược cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Có diện tích ñất xây dựng trường
tại trụ sở chính tối thiểu là 02 ha ñối
với trường trung cấp sư phạm, tối
thiểu là 05 ha ñối với trường cao
ñẳng sư phạm. ðịa ñiểm xây dựng
trường phải bảo ñảm về môi trường
giáo dục, an toàn cho người học,
nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân
viên trong nhà trường.
- Vốn ñầu tư xây dựng trường ñược

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
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20 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
13 Giải thể phân
hiệu
trường kể từ ngày nhận ðào tạo
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ñầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp,
không bao gồm giá trị về ñất ñai và
bảo ñảm mức tối thiểu là 50 tỷ ñồng
ñối với trường trung cấp sư phạm,
100 tỷ ñồng ñối với trường cao
ñẳng sư phạm. Vốn ñầu tư xây dựng
trường công lập phải ñược cơ quan
chủ quản phê duyệt, trong ñó xác
ñịnh rõ nguồn vốn ñể thực hiện theo
kế hoạch, vốn ñầu tư ñược xác ñịnh
bằng tiền mặt và tài sản ñã chuẩn bị
ñể ñầu tư và có minh chứng hợp
pháp.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.

trung cấp sư ñược công văn
phạm (theo ñề ñề nghị giải thể
nghị của tổ của trường
chức, cá nhân
ñề nghị thành
lập phân hiệu)

ðiều chỉnh, bổ
sung
giấy
chứng
nhận
14
ñăng ký kinh
doanh dịch vụ
tư vấn du học

Căn cứ Khoản 2 ðiều 108 Nghị
ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa
ñổi bổ sung bởi Khoản 44 ðiều 1
Nghị ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo
dục và ðào tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản ñề nghị cấp giấy chứng
nhận ñăng ký kinh doanh dịch vụ tư
vấn du học; với những nội dung chủ
yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt
ñộng; khả năng khai thác và phát
triển dịch vụ du học ở nước ngoài;
kế hoạch và các biện pháp tổ chức
thực hiện; phương án giải quyết khi
gặp vấn ñề rủi ro ñối với người
ñược tư vấn du học;
b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu giấy chứng nhận ñăng ký
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
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15 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñủ hồ sơ hợp lệ

ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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doanh nghiệp, quyết ñịnh thành lập
hoặc giấy chứng nhận ñăng ký ñầu
tư;
c) Danh sách ñội ngũ nhân viên trực
tiếp tư vấn du học bao gồm các
thông tin chủ yếu sau ñây: Họ và
tên, ngày tháng năm sinh, giới tính,
trình ñộ chuyên môn, trình ñộ ngoại
ngữ, vị trí công việc sẽ ñảm nhiệm
tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản sao
ñược chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính ñể ñối
chiếu văn bằng tốt nghiệp ñại học,
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực
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vực giáo dục.

giáo dục.

120 ngày kể từ Sở Giáo dục và
ngày nhận ñủ hồ
ðào tạo
sơ hợp lệ.

Không

Thông tư số
18/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh về
kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và
công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường
trung học cơ sở,
trường trung học
phổ thông và
trường phổ thông
có nhiều cấp học

17 Thủ tục Công 120 ngày kể từ Sở Giáo dục và

Không

Thông

ðề nghị ñược
kinh
doanh
15
dịch vụ tư vấn
du học trở lại

Thủ tục Công
nhận trường
16 trung học cơ
sở ñạt chuẩn
quốc gia

tư

số
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Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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15 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñủ hồ sơ hợp lệ

ðào tạo

Thủ tục Công
nhận trường
phổ thông có
18
nhiều cấp học
ñạt chuẩn quốc
gia

Không

Thông tư số
18/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh
vềkiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và
công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường
trung học cơ sở,
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120 ngày kể từ Sở Giáo dục và
ngày nhận ñủ hồ
ðào tạo
sơ hợp lệ.

18/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh
vềkiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và
công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường
trung học cơ sở,
trường trung học
phổ thông và
trường phổ thông
có nhiều cấp học
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nhận trường ngày nhận ñủ hồ
trung học phổ sơ hợp lệ.
thông
ñạt
chuẩn quốc gia

trường trung học
phổ thông và
trường phổ thông
có nhiều cấp học
Thông tư số
19/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh về
kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và
công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường
mầm non

120 ngày kể từ Sở Giáo dục và
ngày nhận ñủ hồ ðào tạo
sơ hợp lệ

Không

Thông tư số
17/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh
vềkiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và
công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường

Cấp
Giấy
chứng
nhận
19 kiểm ñịnh chất
lượng
Giáo
dục Mầm non

Cấp
giấy
chứng
nhận
chất
lượng
20
giáo dục ñối
với trường tiểu
học
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Không
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120 ngày kể từ Sở Giáo dục và
ngày nhận ñủ hồ ðào tạo
sơ hợp lệ

Không

Thông tư số
18/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh
vềkiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và
công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường
trung học cơ sở,
trường trung học
phổ thông và
trường phổ thông
có nhiều cấp học
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Cấp
giấy 120 ngày kể từ Sở Giáo dục và
chứng
nhận ngày nhận ñủ hồ ðào tạo
chất
lượng sơ hợp lệ
giáo dục ñối
với
trường
trung học (Bao
gồm
trường
trung học cơ
sở;
trường
trung học phổ
thông; trường
phổ thông có
nhiều cấp học;
phổ
21 trường
thông dân tộc
nội trú cấp
huyện; trường
phổ thông dân
tộc nội trú cấp
tỉnh;
trường
phổ thông dân
tộc nội trú trực
thuộc
Bộ;
trường
phổ
thông dân tộc
bán trú trường
chuyên thuộc
các loại hình
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tiểu học

trong hệ thống
giáo dục quốc
dân)

30 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
ðào tạo

Thông tư số
48/2008/TTBGDðT ngày 25
tháng 08 năm
2008 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo
hướng dẫn xếp
hạng và thực hiện
chế ñộ phụ cấp

Xếp
hạng
Trung
tâm
23
giáo
dục
thường xuyên

Căn cứ thông tư số 48/2008/TTBGDðT ngày 25 tháng 08 năm
2008 ñiều chỉnh so với công bố
của Bộ Giáo dục và ðào tạo như
sau:
- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục
và ðào tạo
- Cơ quan thẩm quyền: Chủ tịch
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Thông tư số
42/2012/TTBGDðT ngày 23
tháng 11 năm
2012 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo
ban hành quy
ñịnh
về
tiêu
chuẩn ñánh giá
chất lượng giáo
dục, quy trình,
chu kỳ kiểm ñịnh
chất lượng giáo
dục cơ sở giáo
dục phổ thông, cơ
sở
giáo
dục
thường xuyên
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40 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ khi dự thảo ðào tạo
báo cáo ñánh giá
ngoài ñược gửi
ñến trường trung
Cấp
giấy học ñể lấy ý kiến
chứng
nhận phản hồi
chất
lượng
22 giáo dục ñối
với trung tâm
giáo
dục
thường xuyên
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Phê duyệt liên 35 ngày làm Sở Giáo dục và Không
kết giáo dục
việc, kể từ ngày ðào tạo

- Thông tư số
07/2016/TTBGDðT ngày 22
tháng 03 năm
2016 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo
quy trình về ñiều
kiện ñảm bảo về
nội dung, quy
trình, thủ tục
kiểm tra công
nhận ñạt chuẩn
giáo dục, xóa mù
chữ.
-Nghị ñịnh số
20/2014/Nð-CP
ngày 24 tháng 3
năm 2014 của
Chính phủ về phổ
cập giáo dục, xóa
mù chữ

Căn cứ ðiều 25 Nghị ñịnh số
20/2014/Nð-CP ngày 24 tháng 3
năm 2014 của Chính phủ như
sau:
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh
- Cơ quan thẩm quyền: Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh

Nghị ñịnh số Căn cứ ðiều 10 Nghị ñịnh
86/2018/Nð-CP 86/2018/Nð-CP ñiều chỉnh so với
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Công
nhận
huyện
ñạt
24 chuẩn phổ cập
giáo dục, xóa
mù chữ

Thời ñiểm báo Sở Giáo dục và Không
cáo số liệu thống ðào tạo
kê phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ
hằng năm ñược
quy ñịnh như
sau:
- ðối với xã:
Ngày 30 tháng 9;
ðối với huyện:
Ngày 05 tháng
10; ðối với tỉnh:
Ngày 10 tháng
10.
- Tỉnh hoàn
thành việc kiểm
tra công nhận ñạt
chuẩn phổ cập
giáo dục, xóa mù
chữ trước ngày
30 tháng 12 hằng
năm
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chức vụ lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
của trung tâm
giáo dục thường
xuyên

nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ (bao gồm
cả thời gian ñề
nghị Bộ GDðT
phê
duyệt
chương
trình
giáo dục tích
hợp)

27

Gia hạn, ñiều 10 ngày làm Sở Giáo dục và Không
chỉnh liên kết việc, kể từ ngày ðào tạo
giáo dục
nhận ñược hồ sơ
hợp lệ

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

Chấm dứt hoạt 15 ngày làm Sở Giáo dục và Không
ñộng liên kết việc, kể từ ngày ðào tạo
giáo dục
nhận ñược hồ sơ
hợp lệ.

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

45 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo
ñủ hồ sơ theo
quy ñịnh

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ

Căn cứ Khoản 2 ðiều 42 Nghị
ñịnh 86/2018/Nð-CP ngày 06
tháng 6 năm 2018 ñiều chỉnh so
với công bố của Bộ Giáo dục và
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Cho
phép
thành lập cơ sở
28
giáo dục mầm
non, cơ sở

công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm
việc
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26

ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

Trong vòng 20 Sở Giáo dục và Không
ngày làm việc, ðào tạo
kể từ ngày nhận
ñược hồ sơ hợp
lệ theo quy ñịnh

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

Cho phép hoạt 20 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
ñộng giáo dục kể từ ngày nhận ðào tạo
trở lại ñối với ñủ hồ sơ hợp lệ
cơ sở giáo dục
mầm non; cơ
sở giáo dục
30
phổ thông; cơ
sở ñào tạo, bồi
dưỡng
ngắn
hạn có vốn ñầu
tư nước ngoài
tại Việt Nam

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục
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Cho phép hoạt
ñộng ñối với
cơ sở giáo dục
mầm non; cơ
sở giáo dục
29 phổ thông; cơ
sở ñào tạo, bồi
dưỡng
ngắn
hạn có vốn ñầu
tư nước ngoài
tại Việt Nam
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quy ñịnh về hợp ðào tạo như sau:
tác, ñầu tư của - Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm
nước ngoài trong việc
lĩnh vực giáo dục

giáo dục phổ
thông có vốn
ñầu tư nước
ngoài tại Việt
Nam

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

ðăng ký hoạt
ñộng của Văn
phòng ñại diện
giáo dục nước
32
ngoài

10 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñược hồ sơ
hợp lệ

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

Giải thể cơ sở
giáo dục mầm
33 non, cơ sở
giáo dục phổ
thông có vốn
ñầu tư nước

30 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
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20 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ
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Bổ sung, ñiều
chỉnh
quyết
ñịnh cho phép
hoạt ñộng giáo
dục ñối với cơ
sở giáo dục
mầm non; cơ
31
sở giáo dục
phổ thông; cơ
sở ñào tạo, bồi
dưỡng
ngắn
hạn có vốn ñầu
tư nước ngoài
tại Việt Nam

30 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ

Nghị ñịnh số
86/2018/Nð-CP
ngày 06/6/2018
của Chính phủ
quy ñịnh về hợp
tác, ñầu tư của
nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

2. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh
Hồ sơ xét công Sở giáo dục và Không
nhận tốt nghiệp ñào tạo.
THPT ñược thí
sinh hoàn thiện
và nộp tại nơi
ñăng ký dự thi
theo quy ñịnh và
ðăng ký dự thi thời hạn xét
01 trung học phổ duyệt hồ sơ
thông quốc gia ñăng ký dự thi
ñược thực hiện
theo hướng dẫn
tổ
chức
thi
THPT quốc gia
hằng năm của
Bộ Giáo dục và
ðào tạo.

Thông tư số
04/2018/TTBGDðT ngày 28
tháng 02 năm
2018 củaBộ Giáo
dục và ðào tạo
sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của
quy chế thi trung
học phổ thông
quốc gia và xét
công nhận tốt
nghiệp trung học
phổ thông ban
hành kèm theo
thông
tư
số
04/2018/TT-
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Chấm dứt hoạt
ñộng của cơ sở
ñào tạo, bồi
dưỡng
ngắn
34
hạn có vốn ñầu
tư nước ngoài
tại Việt Nam

nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục
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ngoài tại Việt
Nam

BGDðT ngày 25
tháng 01 năm
2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo

Phúc khảo bài
thi trung học
02
phổ thông quốc
gia

Thông tư số
04/2018/TTBGDðT ngày 28
tháng 02 năm
2018 củaBộ Giáo
dục và ðào tạo
sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của
quy chế thi trung
học phổ thông
quốc gia và xét
công nhận tốt
nghiệp trung học
phổ thông ban
hành kèm theo
thông
tư
số
04/2018/TTBGDðT ngày 25
tháng 01 năm
2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo
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15 ngày kể từ Sở giáo dục và Không
ngày hết hạn ñào tạo.
nhận ñơn phúc
khảo

3. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ
47

Thông tư số
26/2013/TTBGDðT ngày 15
tháng 7 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào
tạo sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều
của Quy ñịnh về
trình tự, thủ tục
công nhận văn
bằng của người
Việt Nam do cơ
sở giáo dục nước
ngoài cấp ban
hành kèm theo
Quyết ñịnh số
77/2007/QðBGDðT
ngày
20/12/2007 của
Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào
tạo, có hiệu lực
kể từ ngày 30
tháng 8 năm 2013
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Công nhận văn
bằng tốt nghiệp
các cấp học
01 phổ thông do
cơ sở nước
ngoài cấp

làm Sở giáo dục và Xác
ñào tạo.
minh ñể
công nhận
văn bằng
của người
Việt Nam
do cơ sở
giáo dục
nước
ngoài
ñang hoạt
ñộng hợp
pháp tại
Việt Nam
cấp (bao
gồm
cả
chương
trình liên
kết ñào tạo
giữa cơ sở
giáo dục
Việt Nam
và cơ sở
giáo dục
nước
ngoài do
cơ sở giáo
dục nước
ngoài cấp

48

15 ngày
việc

- Ngay trong
ngày cơ quan, cơ
sở giáo dục tiếp
nhận yêu cầu

Sở giáo dục và
ñào tạo ñối với
trường hợp cấp
bản sao văn

6.000
phôi bằng
(Công văn
số

- Thông tư số
19/2015/TTBGDðT ngày 08
tháng 9 năm 2015

49

Cấp bản sao
văn
bằng,
02
chứng chỉ từ
sổ gốc
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bằng) là
250.000
ñồng/văn
bằng;
Xác
minh ñể
công nhận
văn bằng
của người
Việt Nam
do cơ sở
giáo dục
nước
ngoài hợp
pháp cấp
sau
khi
hoàn
thành
chương
trình ñào
tạo ở nước
ngoài là
500.000
ñồng/văn
bằng.

của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào
tạo ban hành Quy
chế quản lý bằng
tốt nghiệp trung
học cơ sở, bằng
tốt nghiệp trung
học phổ thông,
văn bằng giáo
dục ñại học và
chứng chỉ hệ
thống giáo dục
quốc dân.
- Thông tư số
226/2016/TTBTC ngày 11
tháng 11 năm
2016 của Bộ Tài
chính quy ñịnh
mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí
chứng thực.
- Công văn số
7593/BGDðTVP ngày 31 tháng
8 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và
ðào tạo về việc
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7593/BGD
ðT-VP
ngày 31
tháng
8
năm 2009
của
Bộ
Giáo dục
và
ðào
tạo)
+
2.000/bản
sao (Căn
cứ ðiều 4
Thông tư
số
226/2016/
TT-BTC
ngày 11
tháng 11
năm 2016
của Bộ Tài
chính và
công văn
số
7593/BGD
ðT-VP
ngày 31
tháng
8
năm 2009
của
Bộ
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hoặc trong ngày bằng THPT
làm việc tiếp
theo, nếu tiếp
nhận yêu cầu sau
03 (ba) giờ
chiều.
- Trong trường
hợp yêu cầu cấp
bản sao từ sổ
gốc ñược gửi
qua bưu ñiện thì
thời hạn ñược
thực hiện ngay
sau khi cơ quan,
cơ sở giáo dục
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ theo dấu
bưu ñiện ñến.
- ðối với trường
hợp cùng một
lúc yêu cầu
chứng thực bản
sao từ nhiều sổ
gốc, yêu cầu số
lượng nhiều bản
sao, nội dung
văn bằng, chứng
chỉ phức tạp khó
kiểm tra, ñối

Giáo dục thông báo giá văn
và
ðào bằng, chứng chỉ
tạo)
áp dụng từ tháng
9/2009.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ðƯỢC TIẾP NHẬN TẠI CƠ QUAN KHÁC
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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chiếu mà cơ
quan, cơ sở giáo
dục không thể
ñáp ứng ñược
thời hạn quy
ñịnh tại ñiểm a
khoản 1 ðiều
này thì thời hạn
cấp bản sao
ñược kéo dài
thêm không quá
02 (hai) ngày
làm việc hoặc có
thể dài hơn theo
thỏa thuận bằng
văn bản với
người yêu cầu
cấp bản sao.

1. Lĩnh vực giáo dục
Thành
lập 15 ngày làm việc Sở Nội vụ
trung tâm giáo kể từ ngày nhận
01
dục
thường ñủ hồ sơ hợp lệ
xuyên

Không

Căn cứ ðiều 37 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 18 ðiều 1 Nghị
ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh
so với công bố của Bộ Giáo dục và
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
ðào tạo như sau:
1. Yêu cầu, ñiều kiện:
a) Có ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo
viên ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh.
b) Có ñịa ñiểm ñể xây dựng cơ sở
vật chất, thiết bị theo quy ñịnh sau
ñây:
- Có ñủ các phòng học, phòng thí
nghiệm, thư viện, phòng thực hành
lao ñộng sản xuất;
- Có các thiết bị dạy học và tài liệu
học tập theo yêu cầu thực hiện các
chương trình giáo dục thường xuyên.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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TT

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ ðiểm d Khoản 3 ðiều 40
Nghị ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược
sửa ñổi bổ sung bởi ðiều 2 Nghị
ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh
so với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho
phép hoạt ñộng giáo dục trở lại.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Sáp nhập, chia 15 ngày làm việc Sở Nội vụ
tách trung tâm kể từ ngày nhận
03
giáo
dục ñủ hồ sơ hợp lệ
thường xuyên

Không

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của

Căn cứ ðiều 37 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 18 ðiều 1 Nghị
ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh

Cho phép trung
tâm giáo dục
02 thường xuyên
hoạt ñộng giáo
dục trở lại
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Không
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15 ngày làm việc Sở Nội vụ
kể từ ngày nhận
ñủ hồ sơ hợp lệ

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
so với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Yêu cầu, ñiều kiện:
a) Có ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo
viên ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh.
b) Có ñịa ñiểm ñể xây dựng cơ sở
vật chất, thiết bị theo quy ñịnh sau
ñây:
- Có ñủ các phòng học, phòng thí
nghiệm, thư viện, phòng thực hành
lao ñộng sản xuất;
- Có các thiết bị dạy học và tài liệu
học tập theo yêu cầu thực hiện các
chương trình giáo dục thường xuyên.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
dục.

15 ngày làm việc
kể từ ngày nhận
ñược hồ sơ ñúng
quy ñịnh

Căn cứ ðiểm d Khoản 3 ðiều 51
Nghị ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược
sửa ñổi bổ sung bởi ðiều 2 Nghị
ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh
so với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình cho
phép hoạt ñộng giáo dục trở lại
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tiếp nhận lưu 30 ngày làm việc Các cơ sở giáo Không
dục
05 học sinh nước
ngoài diện học

Thông
tư
số Căn cứ ðiều 7 Thông tư
03/2014/TT03/2014/TT-BGDðT
ngày
BGDðT ngày 25 25/02/2014 ñiều chỉnh so với công
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Cho phép trung
tâm ngoại ngữ,
04 tin học hoạt
ñộng giáo dục
trở lại

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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- Sở Giáo dục và Không
ðào tạo
- ðại học, học
viện
- Các trường ñại
học, trường cao
ñẳng

Tên thủ tục
Thời hạn giải
hành chính
quyết
bổng khác và
tự túc vào học
tại Việt Nam

Ghi chú
bố của Bộ Giáo dục và ðào tạo
như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
a) Phiếu ñăng ký (Phụ lục I).
b) Bản sao, bản dịch có xác nhận
hoặc chứng thực văn bằng, kết quả
học tập theo quy ñịnh ñối với từng
cấp học, trình ñộ ñào tạo của cơ quan
có thẩm quyền của nước gửi ñào tạo.
c) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế
có thẩm quyền của nước gửi ñào tạo
hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố
hoặc Trung ương của Việt Nam
chứng nhận ñủ sức khỏe ñể học tập
ñược cấp không quá 06 tháng tính
ñến ngày nộp hồ sơ.
d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ trình ñộ
tiếng Việt do cơ sở giáo dục có thẩm
quyền cấp hoặc chứng chỉ quốc tế về
ngôn ngữ sẽ sử dụng ñể học tập tại
Việt Nam (nếu có).
ñ) Bản sao giấy tờ minh chứng về tài
chính ñảm bảo cho học tập, nghiên
cứu và sinh hoạt tại Việt Nam.
e) ðề cương nghiên cứu (ñối với
nghiên cứu sinh) hoặc kế hoạch thực
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
tháng 02 năm
2014 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo
ban hành quy chế
quản lý người
nước ngoài học
tập tại Việt Nam
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Cấp học bổng
và hỗ trợ kinh
phí
mua
phương tiện,
ñồ dùng học
06
tập dùng riêng
cho
người
khuyết tật học
tại các cơ sở
giáo dục

- Sở giáo dục và Không
ñào tạo
- Cơ sở giáo dục
công lập

Thông tư liên tịch
số
42/2013/TTLTBGDðTBLðTBXH-BTC
ngày 31 tháng 12
năm 2013 quy
ñịnh chính sách
về giáo dục ñối
với người khuyết
tật
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Việc chi trả học
bổng và hỗ trợ
chi phí mua
phương tiện, ñồ
dùng học tập
dùng riêng cho
người khuyết tật
ñược thực hiện 2
lần trong năm:
- Lần 1 chi trả
vào tháng 9 hoặc
tháng 10, tháng
11;
-Lần 2 chi trả
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tập (ñối với thực tập sinh).
f) Thư giới thiệu của 02 nhà khoa
học cùng lĩnh vực nghiên cứu có
trình ñộ tiến sĩ (ñối với nghiên cứu
sinh).
g) Bản sao hợp lệ các tài liệu, chứng
chỉ về năng khiếu, chuyên môn,
thành tích nghiên cứu,… (nếu có).
h) Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử
dụng cho toàn bộ thời gian học tập
tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể
từ ngày dự kiến ñến Việt Nam.

Tên thủ tục
hành chính

- Kinh phí hỗ trợ - Sở giáo dục và Không
tiền ăn và tiền ñào tạo
nhà ở cho học - Cơ sở giáo dục
sinh ñược chi trả,
cấp phát hằng
tháng.
- Gạo ñược cấp

Nghị ñịnh số
116/2016/Nð-CP
ngày 18 tháng 7
năm 2016 của
Chính phủ Quy
ñịnh chính sách
hỗ trợ học sinh

Ghi chú
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Xét,
duyệt
chính sách hỗ
trợ ñối với học
07 sinh trung học
phổ thông là
người dân tộc
Kinh

Thời hạn giải ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
quyết
hiện
vào tháng 3 hoặc
tháng 4, tháng 5.
Việc chi trả học
bổng và hỗ trợ
chi phí mua
phương tiện, ñồ
dùng học tập
phải ñảm bảo
thuận tiện cho
người khuyết tật
ñi học.
Trường
hợp
người học chưa
nhận ñược chế
ñộ theo thời hạn
quy ñịnh thì
ñược truy lĩnh
trong kỳ chi trả
tiếp theo
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Tên thủ tục
hành chính

bán trú, trường
phổ thông dân tộc
bán trú và học
sinh trung học
phổ thông ở xã,
thôn ñặc biệt khó
khăn
- Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP
ngày 02 tháng 10
năm 2015 của
Chính phủ quy
ñịnh về cơ chế
thu, quản lý học
phí ñối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục
quốc dân và chính
sách miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi
phí học tập từ
năm 2015 - 2016
ñến năm học 2020
- 2021.
- Thông tư liên
tịch
số

Ghi chú
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a) Phương thức - Sở giáo dục và Không
chi trả tiền hỗ trợ ñào tạo
chi phí học tập - Cơ sở giáo dục
ñối với các ñối
tượng ñang học
tại các cơ sở giáo
dục mầm non và
phổ thông công
lập.
Kinh phí hỗ trợ
chi phí học tập
ñược cấp không
quá 9 tháng/năm
học và chi trả 2
lần trong năm:
Lần 1 chi trả 4
tháng vào tháng
10 hoặc tháng
11; Lần 2 chi trả

Căn cứ pháp lý
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ðề nghị miễn
giảm học phí
và hỗ trợ chi
08
phí học tập cho
học sinh, sinh
viên

Thời hạn giải ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí
quyết
hiện
cho học sinh
theo ñịnh kỳ
nhưng không quá
2 lần/học kỳ.

Tên thủ tục
hành chính

Căn cứ pháp lý
09/2016/TTLTBGDðT-BTCBLðTBXH ngày
30 tháng 3 năm
2016 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo,
Bộ Tài chính, Bộ
Lao
ñộng
Thương binh và
Xã hội hướng dẫn
thực hiện một số
ñiều của Nghị
ñịnh
số
86/2015/Nð-CP
ngày 02 tháng 10
năm 2015 của
Chính phủ quy
ñịnh về cơ chế
thu, quản lý học
phí ñối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục
quốc dân và chính
sách miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi
phí học tập từ
năm 2015 - 2016

Ghi chú
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Thời hạn giải ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí
quyết
hiện
5 tháng vào
tháng 3 hoặc
tháng 4.
b) Phương thức
chi trả tiền miễn,
giảm học phí và
hỗ trợ chi phí
học tập ñối với
người học ở các
cơ sở giáo dục
ngoài công lập;
cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và
giáo dục ñại học
thuộc
doanh
nghiệp nhà nước,
tổ chức kinh tế
Kinh phí cấp bù
tiền miễn, giảm
học phí và hỗ trợ
chi phí học tập
ñược cấp không
quá 9 tháng/năm
học (ñối với học
sinh mầm non và
phổ thông), 10
tháng/năm học
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Tên thủ tục
hành chính

Căn cứ pháp lý
ñến năm học 2020
- 2021.
- Nghị ñịnh số
145/2018/Nð-CP
ngày 16/10/2018
sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của
Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP
ngày 02/10/2015
của Chính phủ
quy ñịnh về cơ
chế thu, quản lý
học phí ñối với cơ
sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục
quốc dân và chính
sách miễn giảm
học phí hỗ trợ chi
phí học tập từ
năm học 20152016 ñến năm học
2020-2021.

Ghi chú
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Thời hạn giải ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí
quyết
hiện
(ñối với học
sinh, sinh viên
học tại các cơ sở
giáo dục nghề
nghiệp giáo dục
ñại học) và thực
hiện 2 lần trong
năm:
- Lần 1 chi trả 4
tháng (ñối với
học sinh mầm
non
và
phổ
thông), 5 tháng
(ñối với học
sinh, sinh viên
học tại các cơ sở
giáo dục nghề
nghiệp, giáo dục
ñại học) vào
tháng 10 hoặc
tháng 11;
- Lần 2 chi trả 5
tháng vào tháng
3 hoặc tháng 4.
Trường hợp cha
mẹ (hoặc người

Tên thủ tục
hành chính

2. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh
Theo ñợt tuyển Trường dự bị ñại Không
sinh
học
Xét tuyển học
sinh
vào
01
trường dự bị
ñại học

Thông
tư
số
26/2016/TTBGDðT
ngày
30/12/2016
của
Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào
tạo ban hành Quy
chế tuyển sinh, tổ
chức bồi dưỡng,
xét chọn và phân
bổ vào học trình
ñộ ñại học; cao

Ghi chú
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Thời hạn giải ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
quyết
hiện
giám hộ) trẻ em
học mẫu giáo,
học sinh phổ
thông, học sinh,
sinh viên chưa
nhận tiền cấp bù
học phí và hỗ trợ
chi phí học tập
theo thời hạn
quy ñịnh thì
ñược truy lĩnh
trong kỳ chi trả
tiếp theo.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
ñẳng sư phạm,
trung cấp sư phạm
ñối với học sinh
hệ dự bị ñại học

Ghi chú

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểmthực
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục
Thủ tục thành
lập trung tâm
học tập cộng
ñồng

01

15 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ

Ủy ban nhân Không
dân cấp huyện
(nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
nằm trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
-Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 của
Chính phủ về sửa
ñổi, bổ sung một
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Căn cứ ðiều 43 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 19 ðiều 1 Nghị
ñịnh số Nð 135/2018/Nð-CP, ñiều
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo
dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ
chức, cá nhân ñề nghị thành lập
trung tâm học tập cộng ñồng gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân
cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và
ñào tạo nằm trong trụ sở UBND)
hoặc Phòng Giáo dục và ðào tạo các
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ðƯỢC TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểmthực
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục
và ñào tạo có trụ sở riêng);
Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
phòng Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
hồ sơ, tổ chức thẩm ñịnh các ñiều
kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện xem xét, quyết ñịnh;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
quyết ñịnh thành lập. Nếu chưa cho
phép hoạt ñộng giáo dục thì có văn
bản thông báo cho Ủy ban nhân dân
cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân ñề nghị
thành lập và Phòng Giáo dục và ðào
tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
2. Thành phần hồ sơ:
Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc tổ chức, cá nhân ñề nghị thành
lập trung tâm học tập cộng ñồng;
Sơ yếu lý lịch của những người dự
kiến làm giám ñốc trung tâm học tập
cộng ñồng.
3. Yêu cầu, ñiều kiện: Không
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
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số ñiều của Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục

Ghi chú
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểmthực
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Cho
phép
trung tâm học
tập cộng ñồng
hoạt ñộng trở
lại

02

15 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ.

Ủy ban nhân Không
dân cấp huyện
(nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
nằm trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

Căn cứ ðiều 43, ðiều 44 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 19 ðiều 1 Nghị
ñịnh số Nð 135/2018/Nð-CP, ñiều
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo
dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
Sau thời gian ñình chỉ, nếu trung
tâm học tập cộng ñồng khắc
phục ñược những nguyên nhân dẫn
ñến việc ñình chỉ, Ủy ban nhân dân
cấp xã gửi trực tiếp hoặc qua bưu
ñiện 01 bộ hồ sơ theo quy ñịnh ñến
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo nằm trong
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 của
Chính phủ về sửa
ñổi, bổ sung một
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- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểmthực
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục
và ðào tạo các quận - huyện (Nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo có trụ sở
riêng);
Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
phòng Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
hồ sơ, tổ chức thẩm ñịnh các ñiều
kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện xem xét, quyết ñịnh;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
quyết ñịnh cho phép trung tâm học
tập cộng ñồng hoạt ñộng trở lại. Nếu
chưa cho phép hoạt ñộng giáo dục
thì có văn bản thông báo cho Ủy ban
nhân dân cấp xã và Phòng Giáo dục
và ðào tạo nêu rõ lý do và hướng
giải quyết.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
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số ñiều của Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục

Ghi chú
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểmthực
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục

Chuyển ñổi cơ
sở Giáo dục 30 ngày kể từ
Mầm non bán ngày tiếp nhận
03 công sang cơ hồ sơ
sở Giáo dục
Mầm non công
lập

Căn cứ ðiều 9 Thông tư số
11/2009/TT-BGDðT
ngày
08/5/2009 ñiều chỉnh so với công
bố của Bộ Giáo dục và ðào tạo
như sau:
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày
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Thông tư số
11/2009/TTBGDðT
ngày
08/5/2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo
quy ñịnh về trình
tự, thủ tục chuyển
ñổi cơ sở giáo
dục mầm non,
phổ thông bán
công, dân lập
sang cơ sở giáo
dục mầm non,
phổ thông tự
thục; cơ sở giáo
dục mầm non bán
công sang cơ sở
giáo dục mầm
non dân lập; cơ
sở giáo dục mầm
non, phổ thông
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Ủy ban nhân Không
dân các quận huyện

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểmthực
hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú
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bán công sang cơ
sở giáo dục mầm
non, phổ thông
công lập.
Ủy ban nhân Không
dân cấp huyện
(ñối với người
khuyết tật học
tại các cơ sở
giáo dục trực
thuộc cấp huyện
quản lý; người
khuyết tật có hộ
khẩu thường trú
trên ñịa bàn
huyện, ñang học
tại các cơ sở
giáo dục ñại
học, trung cấp
chuyên nghiệp
ngoài công lập)

Thông tư liên tịch
số
42/2013/TTLTBGDðTBLðTBXH-BTC
ngày 31 tháng 12
năm 2013 quy
ñịnh chính sách
về giáo dục ñối
với người khuyết
tật
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Cấp học bổng
và hỗ trợ kinh
phí
mua
phương tiện,
ñồ dùng học
04
tập dùng riêng
cho
người
khuyết tật học
tại các cơ sở
giáo dục

Việc chi trả học
bổng và hỗ trợ
chi phí mua
phương tiện, ñồ
dùng học tập
dùng riêng cho
người khuyết tật
ñược thực hiện 2
lần trong năm:
- Lần 1 chi trả
vào tháng 9 hoặc
tháng 10, tháng
11;
-Lần 2 chi trả
vào tháng 3 hoặc
tháng 4, tháng 5.
Việc chi trả học
bổng và hỗ trợ
chi phí mua
phương tiện, ñồ
dùng học tập
phải ñảm bảo

TT

Tên thủ tục
hành chính

Ủy ban nhân Không
dân cấp huyện
(ðối với trẻ em
học mẫu giáo,
học sinh tiểu
học
thuộc
trường
hợp
ñược hỗ trợ chi
phí học tập, học
sinh học trung
học cơ sở; học
sinh, sinh viên

- Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP
ngày 02 tháng 10
năm 2015 của
Chính phủ quy
ñịnh về cơ chế
thu, quản lý học
phí ñối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục
quốc dân và
chính sách miễn,

Ghi chú
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a) Phương thức
chi trả tiền hỗ
trợ chi phí học
tập ñối với các
ñối tượng ñang
học tại các cơ sở
giáo dục mầm
non và phổ
thông công lập.
Kinh phí hỗ trợ
chi phí học tập
ñược cấp không

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
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ðề nghị miễn
giảm học phí
và hỗ trợ chi
05
phí học tập
cho học sinh,
sinh viên

Thời hạn giải ðịa ñiểmthực
quyết
hiện
thuận tiện cho
người khuyết tật
ñi học.
Trường
hợp
người học chưa
nhận ñược chế
ñộ theo thời hạn
quy ñịnh thì
ñược truy lĩnh
trong kỳ chi trả
tiếp theo

Tên thủ tục
hành chính

ðịa ñiểmthực
Phí, lệ phí
hiện
học ở các cơ sở
giáo dục nghề
nghiệp và giáo
dục ñại học)

Căn cứ pháp lý
giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học
tập từ năm 2015 2016 ñến năm
học 2020 - 2021.
- Thông tư liên
tịch
số
09/2016/TTLTBGDðT-BTCBLðTBXH ngày
30 tháng 3 năm
2016 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo,
Bộ Tài chính, Bộ
Lao
ñộng
Thương binh và
Xã hội hướng dẫn
thực hiện một số
ñiều của Nghị
ñịnh
số
86/2015/Nð-CP
ngày 02 tháng 10
năm 2015 của
Chính phủ quy
ñịnh về cơ chế
thu, quản lý học
phí ñối với cơ sở

Ghi chú
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Thời hạn giải
quyết
quá 9 tháng/năm
học và chi trả 2
lần trong năm:
Lần 1 chi trả 4
tháng vào tháng
10 hoặc tháng
11; Lần 2 chi trả
5 tháng vào
tháng 3 hoặc
tháng 4.
b) Phương thức
chi trả tiền miễn,
giảm học phí và
hỗ trợ chi phí
học tập ñối với
người học ở các
cơ sở giáo dục
ngoài công lập;
cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và
giáo dục ñại học
thuộc
doanh
nghiệp
nhà
nước, tổ chức
kinh tế
Kinh phí cấp bù
tiền miễn, giảm
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Tên thủ tục
hành chính

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
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giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục
quốc dân và
chính sách miễn,
giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học
tập từ năm 2015 2016 ñến năm
học 2020 - 2021.
- Nghị ñịnh số
145/2018/Nð-CP
ngày 16/10/2018
sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của
Nghị ñịnh số
86/2015/Nð-CP
ngày 02/10/2015
của Chính phủ
quy ñịnh về cơ
chế thu, quản lý
học phí ñối với
cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống
giáo dục quốc
dân và chính sách
miễn giảm học
phí hỗ trợ chi phí

Ghi chú
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Thời hạn giải ðịa ñiểmthực
quyết
hiện
học phí và hỗ trợ
chi phí học tập
ñược cấp không
quá 9 tháng/năm
học (ñối với học
sinh mầm non và
phổ thông), 10
tháng/năm học
(ñối với học
sinh, sinh viên
học tại các cơ sở
giáo dục nghề
nghiệp giáo dục
ñại học) và thực
hiện 2 lần trong
năm:
- Lần 1 chi trả 4
tháng (ñối với
học sinh mầm
non và phổ
thông), 5 tháng
(ñối với học
sinh, sinh viên
học tại các cơ sở
giáo dục nghề
nghiệp, giáo dục
ñại học) vào

Tên thủ tục
hành chính

- Ngay trong
Cấp bản sao ngày cơ quan, cơ
văn
bằng, sở giáo dục tiếp
06
chứng chỉ từ nhận yêu cầu
hoặc trong ngày
sổ gốc
làm việc tiếp

Ủy ban nhân
dân cấp huyện
(ñối với trường
hợp cấp bản sao
văn bằng THCS)

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Ghi chú

học tập từ năm
học 2015-2016
ñến năm học
2020-2021.
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Thời hạn giải ðịa ñiểmthực
quyết
hiện
tháng 10 hoặc
tháng 11;
- Lần 2 chi trả 5
tháng vào tháng
3 hoặc tháng 4.
Trường hợp cha
mẹ (hoặc người
giám hộ) trẻ em
học mẫu giáo,
học sinh phổ
thông, học sinh,
sinh viên chưa
nhận tiền cấp bù
học phí và hỗ trợ
chi phí học tập
theo thời hạn
quy ñịnh thì
ñược truy lĩnh
trong kỳ chi trả
tiếp theo.
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6.000
phôi bằng
(Công văn
số
7593/BG
DðT-VP

- Thông tư số
19/2015/TTBGDðT ngày 08
tháng 9 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào

TT

Tên thủ tục
hành chính

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
tạo ban hành Quy
chế quản lý bằng
tốt nghiệp trung
học cơ sở, bằng
tốt nghiệp trung
học phổ thông,
văn bằng giáo
dục ñại học và
chứng chỉ hệ
thống giáo dục
quốc dân.
- Thông tư số
226/2016/TTBTC ngày 11
tháng 11 năm
2016 của Bộ Tài
chính quy ñịnh
mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí
chứng thực.
- Công văn số
7593/BGDðTVP ngày 31 tháng
8 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và
ðào tạo về việc
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ngày 31
tháng
8
năm 2009
của
Bộ
Giáo dục
và
ðào
tạo)
+
2.000/bản
sao (Căn
cứ ðiều 4
Thông tư
số
226/2016/
TT-BTC
ngày 11
tháng 11
năm 2016
của
Bộ
Tài chính
và công
văn
số
7593/BG
DðT-VP
ngày 31
tháng
8
năm 2009
của
Bộ

Ghi chú
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Thời hạn giải ðịa ñiểmthực
quyết
hiện
theo, nếu tiếp
nhận yêu cầu sau
03 (ba) giờ
chiều.
- Trong trường
hợp yêu cầu cấp
bản sao từ sổ
gốc ñược gửi
qua bưu ñiện thì
thời hạn ñược
thực hiện ngay
sau khi cơ quan,
cơ sở giáo dục
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ theo dấu
bưu ñiện ñến.
- ðối với trường
hợp cùng một
lúc yêu cầu
chứng thực bản
sao từ nhiều sổ
gốc, yêu cầu số
lượng nhiều bản
sao, nội dung
văn bằng, chứng
chỉ phức tạp khó
kiểm tra, ñối

Tên thủ tục
hành chính

Ghi chú
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Thời hạn giải ðịa ñiểmthực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
quyết
hiện
chiếu mà cơ
Giáo dục thông báo giá văn
quan, cơ sở giáo
và
ðào bằng, chứng chỉ
dục không thể
tạo)
áp dụng từ tháng
ñáp ứng ñược
9/2009.
thời hạn quy
ñịnh tại ñiểm a
khoản 1 ðiều
này thì thời hạn
cấp bản sao
ñược kéo dài
thêm không quá
02 (hai) ngày
làm việc hoặc có
thể dài hơn theo
thỏa thuận bằng
văn bản với
người yêu cầu
cấp bản sao.
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO
DỤC VÀ ðÀO TẠO
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục

Cho
tâm
phát
01
dục
hoạt
dục

phép trung
hỗ trợ và
triển giáo
hòa nhập
ñộng giáo

Căn cứ ðiều 62, Khoản 2 và
Khoản 3 ðiều 63 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 25 và Khoản 26
ðiều 1 Nghị ñịnh 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua
bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo quy ñịnh
ñến Sở Giáo dục và ðào tạo;
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm
tổ chức thẩm ñịnh các ñiều kiện hoạt
ñộng và quyết ñịnh cho phép trung
tâm hoạt ñộng giáo dục. Nếu chưa
cho phép hoạt ñộng giáo dục thì có
văn bản thông báo cho trung tâm nêu
rõ lý do và hướng giải quyết.
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2019

20 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
ðào tạo

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2019

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
Ghi chú
hiện
vực giáo dục.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản ñề nghị cho phép hoạt
ñộng giáo dục, trong ñó nêu rõ ñiều
kiện ñáp ứng hoạt ñộng tương ứng
với các nhiệm vụ;
b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu quyết ñịnh thành lập hoặc
quyết ñịnh cho phép thành lập trung
tâm.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
a) Có cơ sở vật chất, phương tiện,
thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với
ñặc ñiểm người khuyết tật, gồm:
- Trụ sở, phòng làm việc của cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên;
- Phòng học, phòng chức năng tương
ứng ñể thực hiện các hoạt ñộng của
trung tâm;
- Khu nhà ở cho học sinh ñối với
trung tâm có người khuyết tật nội trú;
- Phương tiện, thiết bị, công cụ sử
dụng ñể ñánh giá, can thiệp, dạy học,
hướng nghiệp, dạy nghề;
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

- Nghị ñịnh số Căn cứ Khoản 2 ðiều 108, Khoản
46/2017/Nð-CP 1 và Khoản 2 ðiều 107 Nghị ñịnh
ngày 21 tháng 4 46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
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Cấp giấy chứng 15 ngày làm việc Sở Giáo dục và Không
02 nhận ñăng ký kể từ ngày nhận ðào tạo
kinh doanh dịch
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- Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ
bảo ñảm thực hiện các hoạt ñộng của
trung tâm.
b) ðội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân
viên hỗ trợ giáo dục có trình ñộ
chuyên môn phù hợp với các phương
thức giáo dục người khuyết tật.
c) Nội dung chương trình giáo dục và
tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp
với các phương thức giáo dục người
khuyết tật.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tên thủ tục
Thời hạn giải
hành chính
quyết
vụ tư vấn du ñủ hồ sơ hợp lệ
học

Ghi chú
sung bởi Khoản 44 ðiều 1 và ðiều
2 Nghị ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo
dục và ðào tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản ñề nghị cấp giấy chứng
nhận ñăng ký kinh doanh dịch vụ tư
vấn du học; với những nội dung chủ
yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt
ñộng; khả năng khai thác và phát
triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế
hoạch và các biện pháp tổ chức thực
hiện; phương án giải quyết khi gặp
vấn ñề rủi ro ñối với người ñược tư
vấn du học;
b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu giấy chứng nhận ñăng ký
doanh nghiệp, quyết ñịnh thành lập
hoặc giấy chứng nhận ñăng ký ñầu
tư;
c) Danh sách ñội ngũ nhân viên trực
tiếp tư vấn du học bao gồm các thông
tin chủ yếu sau ñây: Họ và tên, ngày
tháng năm sinh, giới tính, trình ñộ
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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TT

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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chuyên môn, trình ñộ ngoại ngữ, vị
trí công việc sẽ ñảm nhiệm tại tổ
chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao
ñược cấp từ sổ gốc, bản sao ñược
chứng thực từ bản chính hoặc bản
sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu
văn bằng tốt nghiệp ñại học, chứng
chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ tư vấn du học.
2. Yêu cầu, ñiều kiện:
- ðội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn
du học có trình ñộ ñại học trở lên; có
năng lực sử dụng ít nhất một ngoại
ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam và tương ñương; có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và
ðào tạo.
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2019

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN
KHÁC
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục

Sáp nhập, chia,
tách trung tâm
01
ngoại ngữ, tin
học

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ Khoản 1 ðiều 50 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so với
công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp
hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo
quy ñịnh ñến người có thẩm quyền
thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin
học;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ
quan có thẩm quyền sáp nhập, chia,
tách trung tâm ngoại ngữ, tin học có
trách nhiệm thẩm ñịnh, kiểm tra theo
quy ñịnh;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
người có thẩm quyền quyết ñịnh sáp
nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ,
tin học nếu ñủ ñiều kiện; nếu chưa
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- Sở Giáo dục và Không
ðào tạo quyết
ñịnh cho phép
hoạt ñộng giáo
dục ñối với trung
tâm ngoại ngữ,
tin học do tổ
chức xã hội, tổ
chức xã hội nghề nghiệp, tổ
chức kinh tế
ñược pháp luật
cho phép thành
lập; các trung
tâm ngoại, tin
học thuộc ñại
học, học viện,
trường ñại học,
trường cao ñẳng
sư phạm nằm
ngoài
khuôn
viên của trường.
- ðại học, học
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15 ngày làm việc
kể từ ngày nhận
ñược hồ sơ ñúng
quy ñịnh
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quyết ñịnh thành lập thì có văn bản
thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu
rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị sáp nhập, chia,
tách trung tâm ngoại ngữ, tin học;
b) ðề án sáp nhập, chia, tách trung
tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội
dung: Tên trung tâm, ñịa ñiểm ñặt
trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp
lý của việc thành lập trung tâm; mục
tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương
trình giảng dạy, quy mô ñào tạo; cơ
sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ
chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch
của người dự kiến làm Giám ñốc
trung tâm;
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt ñộng
của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
3. Cơ quan thực hiện:
a) Giám ñốc ñại học, học viện, hiệu
trưởng trường ñại học, trường cao
ñẳng sư phạm quyết ñịnh sáp nhập,
chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin
học trong khuôn viên nhà trường;
b) Người ñứng ñầu tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
kinh tế ñược pháp luật cho phép sáp
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viện; hiệu trưởng
trường ñại học,
trường cao ñẳng
quyết ñịnh cho
phép hoạt ñộng
giáo dục ñối với
trung tâm ngoại
ngữ, tin học hoạt
ñộng
trong
khuôn viên của
trường.
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nhập, chia, tách các trung tâm ñào
tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết
ñịnh ñối với các trung tâm ngoại
ngữ, tin học trực thuộc;
c) Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo
quyết ñịnh sáp nhập, chia, tách các
trung tâm ngoại ngữ, tin học trực
thuộc; cho phép thành lập các trung
tâm ngoại ngữ, tin học thuộc ñại học,
học viện, trường ñại học, trường cao
ñẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên
của trường và các trung tâm ngoại
ngữ, tin học.
4. Yêu cầu, ñiều kiện: Không có
5. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục
Không

Thông
tư
số
19/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh về
kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và
công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường
mầm non

Thủ tục Công 120 ngày kể từ Ủy ban nhân dân
nhận
trường ngày nhận ñủ hồ cấp huyện (nếu
tiểu học ñạt sơ hợp lệ.
Phòng giáo dục
chuẩn quốc gia
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
02
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện

Không

Thông
tư
số
17/2018/TTBGDðT ngày 22
tháng 8 năm 2018
của Bộ Giáo dục
và ðào tạo ban
hành quy ñịnh về
kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục và

Thủ tục Công
nhận
trường
01
mầm non ñạt
chuẩn quốc gia
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120 ngày kể từ Ủy ban nhân dân
ngày nhận ñủ hồ cấp huyện (nếu
sơ hợp lệ
Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí
hiện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

Ghi chú

công nhận ñạt
chuẩn quốc gia
ñối với trường tiểu
học
Căn cứ
ðiều 4 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 1 ðiều 1 và ðiều 2
Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn (sau ñây gọi chung là Ủy ban
nhân dân cấp xã; nếu ñề nghị thành
lập trường mẫu giáo, trường mầm
non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá
nhân (nếu ñề nghị thành lập trường
mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ
dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc
qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo quy
ñịnh ñến Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban
nhân dân cấp huyện có trách nhiệm
chỉ ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Thủ tục thành 25 ngày làm việc Ủy ban nhân dân Không
lập trường mẫu
cấp huyện
giáo,
trường
mầm non, nhà
trẻ công lập
hoặc cho phép
thành
lập
trường
mẫu
giáo,
trường
mầm non, nhà
trẻ dân lập, tư
03 thục

Căn cứ pháp lý

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
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tổ chức thẩm ñịnh các ñiều kiện
thành lập trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15
ngày làm việc, Phòng Giáo dục và
ðào tạo chủ trì, phối hợp với các
phòng chuyên môn có liên quan có ý
kiến thẩm ñịnh, trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận ñược ý kiến thẩm ñịnh
bằng văn bản của Phòng Giáo dục và
ðào tạo và các phòng chuyên môn có
liên quan, nếu ñáp ứng các ñiều kiện
theo quy ñịnh thì Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện ra quyết ñịnh
thành lập hoặc cho phép thành lập;
nếu không ñáp ứng các ñiều kiện
theo quy ñịnh thì Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện có văn bản trả
lời và nêu rõ lý do.
Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày
quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép
thành lập có hiệu lực, nếu trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
không ñược cho phép hoạt ñộng giáo
dục thì quyết ñịnh thành lập hoặc cho
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phép thành lập bị hủy bỏ.
2. Thành phần hồ sơ:
Tờ trình ñề nghị thành lập của cơ
quan chủ quản ñối với trường mẫu
giáo, trường mầm non, nhà trẻ công
lập; của tổ chức hoặc cá nhân ñối với
trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự
cần thiết thành lập; tên trường mẫu
giáo, trường mầm non, nhà trẻ; ñịa
ñiểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực
hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em;
ðề án thành lập trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ;
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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TT

dục.

04

Ủy ban nhân dân Không
cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sungNghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ ðiều 5, ðiều 6 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 2, Khoản 3 ðiều 1
Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
- Trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua
bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo quy ñịnh
ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo nằm trong
trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục
và ðào tạo các quận - huyện (Nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo có trụ sở
riêng);
- Phòng Giáo dục và ðào tạo tiếp
nhận và tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ.
Nếu hồ sơ chưa ñúng quy ñịnh thì
thông báo bằng văn bản những nội
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho
trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ
sơ ñúng quy ñịnh thì thông báo kế

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2019

Thủ tục cho 25 ngày làm việc
phép
trường
mẫu
giáo,
trường
mầm
non, nhà trẻ
hoạt ñộng giáo
dục

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2019
89

hoạch thẩm ñịnh thực tế tại trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc,
kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm
ñịnh thực tế, Phòng Giáo dục và ðào
tạo chủ trì, phối hợp với các phòng
chuyên môn có liên quan tổ chức
thẩm ñịnh thực tế;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
nếu trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ ñáp ứng các ñiều kiện
theo quy ñịnh thì Trưởng Phòng
Giáo dục và ðào tạo ra quyết ñịnh
cho phép hoạt ñộng giáo dục; nếu
chưa ñáp ứng các ñiều kiện theo quy
ñịnh thì thông báo bằng văn bản cho
trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình ñề nghị cho phép hoạt
ñộng giáo dục;
- Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu quyết ñịnh thành lập hoặc
quyết ñịnh cho phép thành lập trường

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh
ñạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các
phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên
môn trong ñó ghi rõ trình ñộ chuyên
môn ñược ñào tạo; danh sách ñội ngũ
giáo viên, trong ñó ghi rõ trình ñộ
chuyên môn ñược ñào tạo; hợp ñồng
làm việc ñã ñược ký giữa trường mẫu
giáo, trường mầm non, nhà trẻ với
từng cán bộ quản lý, giáo viên;
- Chương trình giáo dục mầm non,
tài liệu phục vụ cho việc thực hiện
chương trình giáo dục mầm non;
- Danh mục số lượng phòng học,
phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết
bị ñáp ứng các ñiều kiện theo quy
ñịnh;
- Các văn bản pháp lý: xác nhận
quyền sử dụng ñất hoặc hợp ñồng
thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối
thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền
hiện có do trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ ñang quản lý, bảo
ñảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ
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sử dụng ñể ñầu tư xây dựng và chi
phí cho các hoạt ñộng thường xuyên
của trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ sau khi ñược cho phép
hoạt ñộng giáo dục; phương án huy
ñộng vốn và cân ñối vốn tiếp theo ñể
bảo ñảm duy trì ổn ñịnh hoạt ñộng
của trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ trong giai ñoạn 05 năm,
bắt ñầu từ khi ñược tuyển sinh;
- Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ.
3. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ
tục:
- Có quyết ñịnh thành lập hoặc quyết
ñịnh cho phép thành lập của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật
chất, thiết bị ñáp ứng yêu cầu, duy trì
và phát triển hoạt ñộng giáo dục, cụ
thể:
+ Trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ ñược ñặt tại khu dân cư
bảo ñảm các quy ñịnh về an toàn và
vệ sinh môi trường;

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
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+ Diện tích khu ñất xây dựng gồm:
Diện tích xây dựng; diện tích sân
chơi; diện tích cây xanh, ñường ñi.
Diện tích khu ñất xây dựng bình
quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em
ñối với khu vực ñồng bằng, trung du
(trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một
trẻ em ñối với khu vực thành phố, thị
xã, núi cao và hải ñảo;
+ Khuôn viên của trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ có tường
bao ngăn cách với bên ngoài;
+ Cơ cấu khối công trình gồm:
 Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu
giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng
ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo
ñảm theo ñúng quy chuẩn quy ñịnh;
 Khối phòng phục vụ học tập:
Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo
dục nghệ thuật hoặc phòng ña chức
năng;
 Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực
nhà bếp và kho;
 Khối phòng hành chính quản trị
gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu
trưởng, phòng phó hiệu trưởng,
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phòng hành chính quản trị, phòng y
tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho
nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên,
cán bộ, nhân viên, khu ñể xe cho
giáo viên, cán bộ, nhân viên;
 Sân chơi gồm: Sân chơi của
nhóm, lớp; sân chơi chung.
+ Có thiết bị, ñồ chơi, ñồ dùng, tài
liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo
quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào
tạo.
- Có ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên và nhân viên ñủ về số lượng,
hợp lý về cơ cấu và ñạt tiêu chuẩn
bảo ñảm thực hiện chương trình giáo
dục mầm non và tổ chức hoạt ñộng
giáo dục.
- Có ñủ nguồn lực tài chính theo
quy ñịnh ñể bảo ñảm duy trì và phát
triển hoạt ñộng giáo dục.
- Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
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Thủ tục cho 25 ngày làm việc
phép
trường
mẫu
giáo,
trường
mầm
non, nhà trẻ
hoạt ñộng giáo
dục trở lại
05

Ủy ban nhân dân Không
cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của

Căn cứ ðiều 6 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 3 ðiều 1 Nghị
ñịnh số 135/2018/Nð-CP, ñiều
chỉnh so với công bố của Bộ Giáo
dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
- Sau thời hạn ñình chỉ nếu trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
khắc phục ñược những nguyên nhân
dẫn ñến tình trạng bị ñình chỉ, trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
gửi trực tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ
hồ sơ theo quy ñịnh ñến Ủy ban nhân
dân cấp huyện (nếu Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm trong trụ sở UBND)
hoặc Phòng Giáo dục và ðào tạo các
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quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Ghi chú
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quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục
và ñào tạo có trụ sở riêng);
- Phòng Giáo dục và ðào tạo tiếp
nhận và tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ.
Nếu hồ sơ chưa ñúng quy ñịnh thì
thông báo bằng văn bản những nội
dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho
trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ
sơ ñúng quy ñịnh thì thông báo kế
hoạch thẩm ñịnh thực tế tại trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc,
kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm
ñịnh thực tế, Phòng Giáo dục và ðào
tạo chủ trì, phối hợp với các phòng
chuyên môn có liên quan tổ chức
thẩm ñịnh thực tế;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
nếu trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ ñáp ứng các ñiều kiện
theo quy ñịnh thì Trưởng Phòng
Giáo dục và ðào tạo ra quyết ñịnh
cho phép hoạt ñộng giáo dục trở lại;
nếu chưa ñáp ứng các ñiều kiện theo

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Thủ tục sáp 20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân Không
nhập,
chia,
cấp huyện
tách
trường
mẫu
giáo,
trường
mầm
06 non, nhà trẻ

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP

Căn cứ ðiều 7 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 4 ðiều 1 và ðiều
2 Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
- Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp
nhập, chia, tách trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ công lập);
tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia,
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quy ñịnh thì thông báo bằng văn bản
cho trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ nêu rõ lý do.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
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tách trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ủy
ban nhân dân cấp huyện có trách
nhiệm chỉ ñạo Phòng Giáo dục và
ðào tạo tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ và
thẩm ñịnh thực tế các ñiều kiện sáp
nhập, chia, tách trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ; trong thời
hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo
dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với
các phòng chuyên môn có liên quan
thẩm ñịnh, trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñược ý kiến thẩm
ñịnh bằng văn bản của Phòng Giáo
dục và ðào tạo và các phòng chuyên
môn có liên quan, nếu ñáp ứng các
ñiều kiện theo quy ñịnh thì Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết
ñịnh sáp nhập, chia, tách; nếu không
ñáp ứng các ñiều kiện theo quy ñịnh
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ gồm:
- ðề án sáp nhập, chia, tách trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ,
trong ñó có phương án ñể bảo ñảm
quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em,
giáo viên, cán bộ quản lý và nhân
viên;
- Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp
huyện ñề nghị sáp nhập, chia, tách
trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ.
3. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ
tục: Không
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
dục.

07

Ủy ban nhân dân Không
cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sungNghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Căn cứ ðiều 16 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 8 ðiều 1 và ðiều
2 Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
- Ủy ban nhân dân cấp xã ñối với
trường tiểu học công lập, tổ chức
hoặc cá nhân ñối với trường tiểu học
tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu
ñiện 01 bộ hồ sơ theo quy ñịnh ñến
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo nằm trong
trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục
và ðào tạo các quận - huyện (Nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo có trụ sở
riêng);
- Phòng Giáo dục và ðào tạo tiếp
nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu
hồ sơ chưa ñúng quy ñịnh thì thông
báo bằng văn bản những nội dung
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức
cá nhân. Trong thời hạn 15 ngày làm
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Thủ tục thành 20 ngày làm việc
lập trường tiểu
học công lập,
cho phép thành
lập trường tiểu
học tư thục

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ,
Phòng Giáo dục và ðào tạo chủ trì,
phối hợp với các phòng chuyên môn
có liên quan có ý kiến thẩm ñịnh hồ
sơ và thẩm ñịnh thực tế các ñiều kiện
thành lập, cho phép thành lập trường
tiểu học. Nếu ñủ ñiều kiện, Trưởng
Phòng Giáo dục và ðào tạo có ý kiến
bằng văn bản và gửi hồ sơ ñề nghị
thành lập hoặc cho phép thành lập
trường ñến Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép
thành lập. Nếu chưa quyết ñịnh thành
lập, cho phép thành lập trường thì có
văn bản thông báo cho Phòng Giáo
dục và ðào tạo, Ủy ban nhân dân cấp
xã, tổ chức, cá nhân ñề nghị thành
lập trường nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình về việc thành lập trường;
- ðề án thành lập trường;
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

08

Thủ tục cho 20 ngày làm việc
phép
trường
tiểu học hoạt
ñộng giáo dục

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh

Căn cứ ðiều 17, ðiều 18 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 9, Khoản 10 ðiều
1 Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
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Ủy ban nhân dân Không
cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
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ñược cấp từ sổ gốc, bản sao ñược
chứng thực từ ban chính hoặc bản
sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu
văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của
người dự kiến làm hiệu trưởng;
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí
hiện
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

Ghi chú

vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sungNghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

- Hiệu trưởng trường tiểu học có
trách nhiệm lập hồ sơ ñề nghị cho
phép hoạt ñộng giáo dục nộp trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân
cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và
ñào tạo nằm trong trụ sở UBND)
hoặc Phòng Giáo dục và ðào tạo các
quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục
và ñào tạo có trụ sở riêng);
- Phòng Giáo dục và ðào tạo nhận
hồ sơ, xem xét ñiều kiện cho phép
hoạt ñộng giáo dục. Trong thời hạn
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ
hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và ðào
tạo chủ trì, phối hợp với các phòng
chuyên môn có liên quan có ý kiến
thẩm ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế
các ñiều kiện hoạt ñộng của trường
tiểu học. Nếu ñủ ñiều kiện, Trưởng
Phòng Giáo dục và ðào tạo quyết
ñịnh cho phép nhà trường tổ chức
hoạt ñộng giáo dục; trường hợp chưa
quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo
dục thì có văn bản thông báo cho
trường nêu rõ lý do và hướng giải
quyết.
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Căn cứ pháp lý
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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2. Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình cho phép hoạt ñộng giáo
dục;
- Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu quyết ñịnh thành lập hoặc
cho phép thành lập trường.
3. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ
tục
- Có quyết ñịnh về việc thành lập
hoặc cho phép thành lập trường.
- ðất ñai, trường sở, cơ sở vật chất,
thiết bị ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng
giáo dục:
+Diện tích khu ñất xây dựng trường
ñược xác ñịnh trên cơ sở số lớp, số
học sinh và ñặc ñiểm vùng miền với
bình quân tối thiểu 10 m2 cho một
học sinh ñối với khu vực nông thôn,
miền núi; 06 m2 cho một học sinh ñối
với khu vực thành phố, thị xã. ðối
với nơi khó khăn về ñất ñai, có thể
thay thế diện tích sử dụng ñất bằng
diện tích sàn xây dựng và bảo ñảm
ñủ diện tích theo quy ñịnh;

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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+ Cơ cấu khối công trình gồm:
 Hàng rào bảo vệ khuôn viên
trường; cổng trường; biển tên trường;
phòng học; phòng hiệu trưởng,
phòng phó hiệu trưởng; văn phòng;
phòng họp, phòng giáo viên; thư
viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng
máy tính; phòng truyền thống và hoạt
ñộng ðội; phòng y tế trường học;
phòng bảo vệ;
 Phòng giáo dục nghệ thuật; phòng
học nghe nhìn; phòng tham vấn học
sinh; phòng hỗ trợ giáo dục học sinh
khuyết tật học hòa nhập; phòng giáo
dục thể chất hoặc nhà ña năng;
 Khu vệ sinh cho giáo viên, học
sinh, học sinh khuyết tật; khu chứa
rác và hệ thống cấp thoát nước bảo
ñảm vệ sinh; khu ñể xe cho học sinh,
giáo viên và nhân viên; khu ñất làm
sân chơi có diện tích không dưới
30% diện tích khu ñất của trường,
bảo ñảm an toàn cho học sinh;
 Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo ñảm ñiều
kiện sức khỏe cho học sinh học bán
trú.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
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+ Bảo ñảm có ñủ thiết bị giáo dục ít
nhất theo danh mục thiết bị dạy học
tối thiểu của Bộ Giáo dục và ðào
tạo.
- ðịa ñiểm xây dựng trường bảo
ñảm môi trường giáo dục an toàn cho
người học, người dạy và người lao
ñộng.
- Có chương trình giáo dục và tài
liệu giảng dạy, học tập theo quy ñịnh
phù hợp với giáo dục tiểu học.
- Có ñội ngũ giáo viên, cán bộ quản
lý, nhân viên ñạt tiêu chuẩn, ñủ về số
lượng, ñồng bộ về cơ cấu, bảo ñảm
thực hiện chương trình giáo dục.
- Có ñủ nguồn lực tài chính theo quy
ñịnh ñể bảo ñảm duy trì và phát triển
hoạt ñộng giáo dục.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

106

TT

CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

09

Ủy ban nhân dân Không
cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 Nghị
ñịnh
số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ ðiều 18 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 10 ðiều 1 và ðiều
2 Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
- Hiệu trưởng trường tiểu học có
trách nhiệm lập hồ sơ ñề nghị cho
phép hoạt ñộng giáo dục nộp trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân
cấp huyện (nếu Phòng giáo dục và
ñào tạo nằm trong trụ sở UBND)
hoặc Phòng Giáo dục và ðào tạo các
quận - huyện (Nếu Phòng giáo dục
và ñào tạo có trụ sở riêng);
- Phòng Giáo dục và ðào tạo nhận
hồ sơ, xem xét ñiều kiện cho phép
hoạt ñộng giáo. Trong thời hạn 20
ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ
sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và ðào
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Thủ tục cho 20 ngày làm việc
phép
trường
tiểu học hoạt
ñộng giáo dục
trở lại
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
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tạo chủ trì, phối hợp với các phòng
chuyên môn có liên quan có ý kiến
thẩm ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế
các ñiều kiện hoạt ñộng của trường
tiểu học. Nếu ñủ ñiều kiện, Trưởng
Phòng Giáo dục và ðào tạo quyết
ñịnh cho phép nhà trường tổ chức
hoạt ñộng giáo dục trở lại; trường
hợp chưa quyết ñịnh cho phép hoạt
ñộng giáo dục thì có văn bản thông
báo cho trường nêu rõ lý do và
hướng giải quyết.
2. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình cho phép hoạt ñộng giáo
dục trở lại;
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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dục.
Thủ tục sáp 20 ngày làm việc
nhập,
chia,
tách
trường
tiểu học

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sungNghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ ðiều 18, ðiều 19 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 8, Khoản 11 ðiều
1 và ðiều 2 Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so với
công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
- Ủy ban nhân dân cấp xã ñối với
trường tiểu học công lập, tổ chức
hoặc cá nhân ñối với trường tiểu học
tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu
ñiện 01 bộ hồ sơ theo quy ñịnh ñến
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo nằm trong
trụ sở UBND) hoặc Phòng Giáo dục
và ðào tạo các quận - huyện (Nếu
Phòng giáo dục và ñào tạo có trụ sở
riêng);
- Phòng Giáo dục và ðào tạo tiếp
nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu
hồ sơ chưa ñúng quy ñịnh thì thông
báo bằng văn bản những nội dung
cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức
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10

Ủy ban nhân dân Không
cấp huyện (nếu
Phòng giáo dục
và ñào tạo nằm
trong trụ sở
UBND) hoặc
Phòng Giáo dục
và ðào tạo các
quận - huyện
(Nếu Phòng giáo
dục và ñào tạo
có trụ sở riêng)
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
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cá nhân. Trong thời hạn 15 ngày làm
việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ,
Phòng Giáo dục và ðào tạo chủ trì,
phối hợp với các phòng chuyên môn
có liên quan có ý kiến thẩm ñịnh hồ
sơ và thẩm ñịnh thực tế các ñiều kiện
cho phép sáp nhập, chia, tách trường
tiểu học. Nếu ñủ ñiều kiện, Trưởng
Phòng Giáo dục và ðào tạo có ý kiến
bằng văn bản và gửi hồ sơ ñề nghị
sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép
sáp nhập, chia, tách trường ñến Ủy
ban nhân dân cấp huyện;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
quyết ñịnh sáp nhập, chia, tách hoặc
cho phép sáp nhập, chia, tách . Nếu
chưa quyết ñịnh sáp nhập, chia, tách
, cho phép sáp nhập, chia, tách
trường thì có văn bản thông báo cho
Phòng Giáo dục và ðào tạo, Ủy ban
nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân ñề
nghị thành lập trường nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình về việc sáp nhập, chia,

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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tách;
- ðề án sáp nhập, chia, tách, trong ñó
có phương án ñể bảo ñảm quyền, lợi
ích hợp pháp của học sinh, giáo viên,
cán bộ quản lý và nhân viên;
- Các văn bản xác nhận về tài chính,
tài sản, ñất ñai, các khoản vay, nợ
phải trả và các vấn ñề khác có liên
quan;
3. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ
tục: Không
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục

01

Căn cứ ðiều 22, Khoản 2 và
Khoản 3 ðiều 23 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 12 và Khoản
13 ðiều 1 Nghị ñịnh 135/2018/NðCP, ñiều chỉnh so với công bố của
Bộ Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp
hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo
quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân cấp
xã;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa ñúng quy ñịnh
thì thông báo bằng văn bản những
nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho
tổ chức, cá nhân trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ
sơ;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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chương trình
giáo dục tiểu
học
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xem xét, quyết ñịnh cho phép cơ sở
giáo dục khác thực hiện chương trình
giáo dục tiểu học; nếu chưa cho phép
thì có văn bản thông báo cho tổ
chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng
giải quyết.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị cho phép thực
hiện chương trình giáo dục tiểu học;
b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ
của người dự kiến phụ trách cơ sở
giáo dục;
c) Văn bản nhận bảo trợ của một
trường tiểu học cùng ñịa bàn trong
huyện.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
a) Có ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên ñạt chuẩn theo quy ñịnh.
b) Phòng học:
- Bảo ñảm ñúng quy cách, an toàn
cho giáo viên và học sinh theo quy
ñịnh về vệ sinh trường học; có ñiều
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Thủ tục thành 20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân Không
lập nhóm trẻ,
cấp xã
02 lớp mẫu giáo
ñộc lập

Căn cứ ðiều 10, Khoản 2 và
Khoản 3 ðiều 11 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 5 và Khoản 6
ðiều 1 Nghị ñịnh 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
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kiện tối thiểu dành cho học sinh
khuyết tật học tập thuận lợi;
- Có các thiết bị: Bàn, ghế giáo viên,
học sinh ñúng quy cách và ñủ chỗ
ngồi cho học sinh; bảng lớp; hệ
thống ñèn và hệ thống quạt (ở nơi có
ñiện); hệ thống tủ ñựng hồ sơ, thiết
bị dạy học.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp
hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo
quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân cấp
xã;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận
và tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ. Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa
ñúng quy ñịnh thì thông báo bằng
văn bản những nội dung cần chỉnh
sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân
nếu hồ sơ ñúng quy ñịnh thì có văn
bản gửi Phòng Giáo dục và ðào tạo
ñề nghị kiểm tra thực tế các ñiều
kiện thành lập ñối với nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo ñộc lập;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
Phòng Giáo dục và ðào tạo tổ chức
kiểm tra trên thực tế và có ý kiến
bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân
cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
ñộc lập ñủ hay không ñủ ñiều kiện
thành lập;
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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kể từ ngày nhận ñược văn bản trả lời
của Phòng Giáo dục và ðào tạo, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có
quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép
thành lập; nếu chưa quyết ñịnh thì có
văn bản thông báo cho tổ chức, cá
nhân và Phòng Giáo dục và ðào tạo
nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị cho phép thành
lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ñộc lập;
b) Trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể
thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết
bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục
công lập không sử dụng ñể tổ chức
hoạt ñộng giáo dục theo quy ñịnh
của pháp luật;
c) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu văn bằng, chứng chỉ của
giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ
em.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
a) Có giáo viên ñạt trình ñộ chuẩn

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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theo quy ñịnh.
b) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em an toàn; diện tích
phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em bảo ñảm ít nhất 1,5 m2
cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng
rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ
em; những nơi có tổ chức ăn cho trẻ
em phải có bếp riêng, an toàn; bảo
ñảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh
an toàn thực phẩm. Có ñủ nước sạch
dùng cho sinh hoạt và ñủ nước uống
hàng ngày cho trẻ em.
c) Trang thiết bị ñối với một nhóm
trẻ ñộc lập:
- Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm:
Chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường
nằm, chăn, gối, màn ñể ngủ, dụng cụ
ñựng nước uống, ñồ dùng, ñồ chơi
và giá ñể, giá ñể khăn và ca, cốc, có
ñủ bô ñi vệ sinh và tài liệu phục vụ
hoạt ñộng chơi và chơi - tập có chủ
ñích;
- Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em,
gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực
hiện hoạt ñộng chăm sóc, giáo dục
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài
sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng ñể
phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho
cha mẹ.
d) Trang thiết bị ñối với một lớp mẫu
giáo ñộc lập:
- Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm:
Bàn, ghế ñúng quy cách cho trẻ em
ngồi (ñặc biệt ñối với trẻ em 05
tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ
em; một bàn, một ghế và một bảng
cho giáo viên; ñồ dùng, ñồ chơi và
giá ñể; bình ñựng nước uống, nước
sinh hoạt; tài liệu cho hoạt ñộng chơi
và học có chủ ñích.
ðối với lớp bán trú: Có chiếu hoặc
giường nằm, chăn, gối, màn, quạt;
- Tài liệu cho giáo viên mẫu giáo
gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực
hiện hoạt ñộng chăm sóc, giáo dục
trẻ em; sổ theo dõi trẻ em; sổ ghi
chép tổ chức các hoạt ñộng giáo dục
của trẻ em trong ngày; tài liệu dùng
ñể phổ biến kiến thức nuôi dạy con
cho cha mẹ.
e) ðối với những nơi mạng lưới cơ

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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sở giáo dục mầm non chưa ñáp ứng
ñủ nhu cầu ñưa trẻ em tới trường,
lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm
trẻ nhằm ñáp ứng nhu cầu nuôi
dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ
huynh và phải ñăng ký hoạt ñộng với
Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo ñảm
các ñiều kiện ñăng ký hoạt ñộng như
sau:
- Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối
ña là 07 trẻ em;
- Người chăm sóc trẻ em có ñủ sức
khỏe, ñủ năng lực chịu trách nhiệm
dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
em theo quy ñịnh;
- Cơ sở vật chất phải bảo ñảm các
ñiều kiện tối thiểu như sau: Phòng
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện
tích tối thiểu là 15 m2; bảo ñảm an
toàn, thoáng, mát; có ñồ chơi an
toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em; có
ñủ ñồ dùng và các thiết bị phục vụ
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; có ñủ
nước uống và nước sinh hoạt cho trẻ
em hằng ngày; có phòng vệ sinh và
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Thủ tục cho 20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân Không
phép nhóm trẻ,
cấp xã
lớp mẫu giáo
ñộc lập hoạt
ñộng giáo dục
03 trở lại

Căn cứ Khoản 3 ðiều 11 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 6 ðiều 1 Nghị
ñịnh 135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh
so với công bố của Bộ Giáo dục và
ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp
hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo
quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân cấp
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
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thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ em;
có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm
sóc, giáo dục trẻ em.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
xã;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận
và tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ. Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa
ñúng quy ñịnh thì thông báo bằng
văn bản những nội dung cần chỉnh
sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân
nếu hồ sơ ñúng quy ñịnh thì có văn
bản gửi Phòng Giáo dục và ðào tạo
ñề nghị kiểm tra thực tế các ñiều
kiện thành lập ñối với nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo ñộc lập;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
Phòng Giáo dục và ðào tạo tổ chức
kiểm tra trên thực tế và có ý kiến
bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân
cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
ñộc lập ñủ hay không ñủ ñiều kiện
thành lập;
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñược văn bản trả lời
của Phòng Giáo dục và ðào tạo, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có
quyết ñịnh thành lập hoặc cho phép
thành lập; nếu chưa quyết ñịnh thì có
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Thủ tục sáp 20 ngày làm việc Ủy ban nhân dân Không
nhập,
chia,
cấp xã
tách nhóm trẻ,
lớp mẫu giáo
ñộc lập
04

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 và
Khoản 4 ðiều 12 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 7 ðiều 1 và
ðiều 2 Nghị ñịnh 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp
hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo
quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân cấp
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- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
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văn bản thông báo cho tổ chức, cá
nhân và Phòng Giáo dục và ðào tạo
nêu rõ lý do.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ủy
ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi
Phòng Giáo dục và ðào tạo ñề nghị
kiểm tra các ñiều kiện sáp nhập,
chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
ñộc lập;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
Phòng Giáo dục và ðào tạo xem xét,
kiểm tra trên thực tế, nếu thấy ñủ
ñiều kiện, Phòng Giáo dục và ðào
tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy
ban nhân dân cấp xã;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñược văn bản trả lời
của Phòng Giáo dục và ðào tạo, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết
ñịnh sáp nhập, chia, tách. Nếu không
sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo ñộc lập thì có văn bản
thông báo ñến Phòng Giáo dục và
ðào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ
sơ nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị sáp nhập, chia,
tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ñộc lập,
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
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trong ñó có phương án ñể bảo ñảm
quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em,
giáo viên;
b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu văn bằng, chứng chỉ của
giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ
em.
3. Yêu cầu, ñiều kiện: Không có
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục

Thành
lập
trường
trung
học phổ thông
công lập hoặc
cho phép thành
01 lập
trường
trung học phổ
thông tư thục

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 ðiều
26 Nghị ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã
ñược sửa ñổi bổ sung bởi Khoản 14
ðiều 1 và ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so với
công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã ñối với
trường trung học cơ sở; Ủy ban nhân
dân cấp huyện ñối với trường trung
học phổ thông; tổ chức hoặc cá nhân
ñối với các trường trung học tư thục
gửi trực tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ
hồ sơ theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục
và ðào tạo ñối với trường trung học
phổ thông;
b) Sở Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp
lệ, nếu ñủ ñiều kiện, cơ quan tiếp
nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các
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25 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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phòng chuyên môn có liên quan thẩm
ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế ñiều
kiện thành lập trường trung học; nếu
ñủ ñiều kiện thì có ý kiến bằng văn
bản và gửi hồ sơ ñề nghị thành lập
hoặc cho phép thành lập trường ñến
người có thẩm quyền; nếu chưa ñủ
ñiều kiện thì có văn bản thông báo
cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban
nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá
nhân ñề nghị thành lập trường nêu rõ
lý do;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ,
người có thẩm quyền quyết ñịnh
thành lập hoặc cho phép thành lập
trường; nếu chưa quyết ñịnh thành
lập hoặc cho phép thành lập trường
thì có văn bản thông báo cho cơ quan
tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân
ñề nghị thành lập trường nêu rõ lý
do.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình về việc thành lập trường;
b) ðề án thành lập trường;
c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

20 ngày làm Sở Giáo dục và Không
Cho
phép việc, kể từ ngày ðào tạo
trường
trung nhận ñủ hồ sơ
học phổ thông hợp lệ
02 hoạt ñộng giáo
dục

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 ðiều
27, Khoản 2 và Khoản 3 ðiều 28
Nghị ñịnh 46/2017/Nð-CP ñã ñược
sửa ñổi bổ sung bởi Khoản 15 và
Khoản 16 ðiều 1, ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so với
công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
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ñược cấp từ sổ gốc, bản sao ñược
chứng thực từ bản chính hoặc bản
sao kèm theo bản chính ñể ñối chiếu
văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của
người dự kiến làm hiệu trưởng;
3. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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TT

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
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a) Trường trung học công lập, ñại
diện của tổ chức hoặc cá nhân ñối
với trường trung học tư thục gửi trực
tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ
theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục và
ðào tạo;
b) Sở Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa ñúng quy ñịnh
thì thông báo bằng văn bản những
nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho
trường trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Giáo dục và ðào tạo tổ chức thẩm
ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế ñiều
kiện hoạt ñộng giáo dục của trường
trung học; nếu ñủ ñiều kiện thì ra
quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo
dục. Nếu chưa quyết ñịnh cho phép
hoạt ñộng giáo dục thì có văn bản
thông báo cho trường nêu rõ lý do và
hướng giải quyết.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị cho phép nhà
trường hoạt ñộng giáo dục;
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu quyết ñịnh thành lập hoặc
quyết ñịnh cho phép thành lập
trường.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
a) Có quyết ñịnh thành lập hoặc
quyết ñịnh cho phép thành lập của
người có thẩm quyền.
b) Có ñất ñai, trường sở, cơ sở vật
chất, trang thiết bị ñáp ứng yêu cầu
hoạt ñộng giáo dục. Cơ sở vật chất
gồm:
- Phòng học ñược xây dựng theo tiêu
chuẩn, ñủ bàn ghế phù hợp với tầm
vóc học sinh, có bàn ghế của giáo
viên, có bảng viết và bảo ñảm học
nhiều nhất là hai ca trong một ngày;
- Phòng học bộ môn: Thực hiện theo
quy ñịnh về quy chuẩn phòng học bộ
môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
ðào tạo ban hành;
- Khối phục vụ học tập gồm nhà tập
ña năng, thư viện, phòng hoạt ñộng
ðoàn - ðội, phòng truyền thống;
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TT

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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- Khối hành chính - quản trị gồm:
Phòng làm việc của hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp
toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân
viên nhà trường, phòng các tổ
chuyên môn, phòng y tế trường học,
nhà kho, phòng thường trực, phòng
của các tổ chức ðảng, ñoàn thể;
- Khu sân chơi, bãi tập: Có diện tích
ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử
dụng của trường, có ñủ thiết bị luyện
tập thể dục, thể thao và bảo ñảm an
toàn;
- Khu ñể xe: Bố trí hợp lý trong
khuôn viên trường, bảo ñảm an toàn,
trật tự, vệ sinh;
- Có hệ thống hạ tầng công nghệ
thông tin kết nối Internet ñáp ứng
yêu cầu quản lý và dạy học.
c) ðịa ñiểm của trường bảo ñảm môi
trường giáo dục, an toàn cho học
sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.
Trường học là một khu riêng, có
tường bao quanh, có cổng trường và
biển tên trường.
d) Có chương trình giáo dục và tài

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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liệu giảng dạy, học tập theo quy ñịnh
phù hợp với mỗi cấp học.
ñ) Có ñội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý ñạt tiêu chuẩn về phẩm chất
và ñạt trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo
phù hợp với từng cấp học; ñủ về số
lượng theo cơ cấu về loại hình giáo
viên, bảo ñảm thực hiện chương trình
giáo dục và tổ chức các hoạt ñộng
giáo dục.
e) Có ñủ nguồn lực tài chính theo
quy ñịnh ñể bảo ñảm duy trì và phát
triển hoạt ñộng giáo dục.
f) Có quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của nhà trường.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo

130

TT

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
dục.

25 ngày làm Sở Giáo dục và Không
việc, kể từ ngày ðào tạo
nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ
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Căn cứ Khoản 3 ðiều 26, Khoản 1
và Khoản 3 ðiều 29 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi Khoản 14 và Khoản 17
ðiều 1, ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so với
công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã ñối với
trường trung học cơ sở; Ủy ban nhân
dân cấp huyện ñối với trường trung
học phổ thông; tổ chức hoặc cá nhân
ñối với các trường trung học tư thục
gửi trực tiếp hoặc qua bưu ñiện 01 bộ
hồ sơ theo quy ñịnh ñến Sở Giáo dục
và ðào tạo ñối với trường trung học
phổ thông;
b) Sở Giáo dục và ðào tạo tiếp nhận
hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp
lệ, nếu ñủ ñiều kiện, cơ quan tiếp
nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các
phòng chuyên môn có liên quan thẩm
ñịnh hồ sơ và thẩm ñịnh thực tế ñiều
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Sáp nhập, chia
tách
trường
03 trung học phổ
thông

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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kiện sáp nhập, chia tách trường trung
học; nếu ñủ ñiều kiện thì có ý kiến
bằng văn bản và gửi hồ sơ ñề nghị
sáp nhập, chia tách trường ñến người
có thẩm quyền; nếu chưa ñủ ñiều
kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy
ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân
dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân
ñề nghị sáp nhập, chia tách trường
nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ,
người có thẩm quyền quyết ñịnh sáp
nhập, chia tách trường; nếu chưa
quyết ñịnh sáp nhập, chia tách trường
thì có văn bản thông báo cho cơ quan
tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân
ñề nghị sáp nhập, chia tách trường
nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia,
tách;
b) ðề án sáp nhập, chia, tách, trong
ñó có phương án bảo ñảm quyền, lợi
ích hợp pháp của học sinh, giáo viên,
cán bộ quản lý và nhân viên;
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Căn cứ Khoản 3 ðiều 31 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi bổ
sung bởi ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so với
công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ: Tờ trình ñề
nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.
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20 ngày làm Sở Giáo dục và Không
Giải thể trường
việc, kể từ ngày ðào tạo
trung học phổ
nhận ñủ hồ sơ
thông (theo ñề
hợp lệ
nghị của cá
04
nhân, tổ chức
thành
lập
trường
trung
học phổ thông)
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c) Các văn bản xác nhận về tài chính,
tài sản, ñất ñai, các khoản vay, nợ
phải trả và các vấn ñề khác có liên
quan.
3. Yêu cầu, ñiều kiện: Không có
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú

Lĩnh vực giáo dục
- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
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Căn cứ ðiều 46, ðiều 47 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 20 ðiều 1 và
ðiều 2 Nghị ñịnh 135/2018/Nð-CP,
ñiều chỉnh so với công bố của Bộ
Giáo dục và ðào tạo như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp
hoặc qua bưu ñiện 01 bộ hồ sơ theo
quy ñịnh ñến người có thẩm quyền
thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin
học;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ
quan có thẩm quyền thành lập trung
tâm ngoại ngữ, tin học có trách
nhiệm thẩm ñịnh, kiểm tra theo quy
ñịnh;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
người có thẩm quyền quyết ñịnh
thành lập, cho phép thành lập trung
tâm ngoại ngữ, tin học nếu ñủ ñiều
kiện; nếu chưa quyết ñịnh thành lập
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15 ngày làm việc - Sở Giáo dục và Không
kể từ ngày nhận ðào tạo quyết
ñủ hồ sơ hợp lệ ñịnh thành lập
các trung tâm
ngoại ngữ, tin
học trực thuộc;
cho phép thành
lập các trung
tâm ngoại ngữ,
tin học thuộc ñại
Thành lập, cho
học, học viện,
phép thành lập
trường ñại học,
01
trung tâm ngoại
trường cao ñẳng
ngữ, tin học
sư phạm nằm
ngoài
khuôn
viên của trường
và các trung tâm
ngoại ngữ, tin
học do tổ chức
xã hội, tổ chức
xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức
kinh tế ñược
pháp luật cho

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
thì có văn bản thông báo cho tổ
chức, cá nhân nêu rõ lý do.
2. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị thành lập trung
tâm ngoại ngữ, tin học;
b) ðề án thành lập trung tâm ngoại
ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên
trung tâm, ñịa ñiểm ñặt trung tâm, sự
cần thiết và cơ sở pháp lý của việc
thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm
vụ của trung tâm; chương trình giảng
dạy, quy mô ñào tạo; cơ sở vật chất
của trung tâm; cơ cấu tổ chức của
trung tâm, sơ yếu lý lịch của người
dự kiến làm Giám ñốc trung tâm;
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt ñộng
của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
3. Cơ quan thực hiện:
a) Giám ñốc ñại học, học viện, hiệu
trưởng trường ñại học, trường cao
ñẳng sư phạm quyết ñịnh thành lập
trung tâm ngoại ngữ, tin học trong
khuôn viên nhà trường;
b) Người ñứng ñầu tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
kinh tế ñược pháp luật cho phép
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
phép thành lập.
- ðại học, học
viện, hiệu trưởng
trường ñại học,
trường cao ñẳng
sư phạm quyết
ñịnh thành lập
trung tâm ngoại
ngữ, tin học
trong khuôn viên
nhà trường;
- Tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ
chức kinh tế
ñược pháp luật
cho phép thành
lập các trung
tâm ñào tạo trực
thuộc có thẩm
quyền
quyết
ñịnh ñối với các
trung tâm ngoại
ngữ, tin học trực
thuộc;
- Sở Giáo dục và
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
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thành lập các trung tâm ñào tạo trực
thuộc có thẩm quyền quyết ñịnh ñối
với các trung tâm ngoại ngữ, tin học
trực thuộc;
c) Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo
quyết ñịnh thành lập các trung tâm
ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho
phép thành lập các trung tâm ngoại
ngữ, tin học thuộc ñại học, học viện,
trường ñại học, trường cao ñẳng sư
phạm nằm ngoài khuôn viên của
trường và các trung tâm ngoại ngữ,
tin học.
4. Yêu cầu, ñiều kiện: Không có
5. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
ðào tạo quyết
ñịnh thành lập
các trung tâm
ngoại ngữ, tin
học trực thuộc;
cho phép thành
lập các trung
tâm ngoại ngữ,
tin học thuộc ñại
học, học viện,
trường ñại học,
trường cao ñẳng
sư phạm nằm
ngoài
khuôn
viên của trường
và các trung tâm
ngoại ngữ, tin
học do tổ chức
xã hội, tổ chức
xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức
kinh tế ñược
pháp luật cho
phép thành lập.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết
15 ngày làm việc
kể từ ngày nhận
ñược hồ sơ ñúng
quy ñịnh

- Sở Giáo dục và Không
ðào tạo quyết
ñịnh cho phép
hoạt ñộng giáo
dục ñối với trung
tâm ngoại ngữ,
tin học thuộc ñại
học, học viện,
trường ñại học,
trường cao ñẳng
sư phạm nằm
ngoài
khuôn
viên của trường
và các trung tâm
ngoại ngữ, tin
học do tổ chức
xã hội, tổ chức
xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức
kinh tế ñược
pháp luật cho
phép thành lập.
- ðại học, học
viện; hiệu trưởng
trường ñại học,
trường cao ñẳng
quyết ñịnh cho

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP
ngày 21 tháng 4
năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh
số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của
Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.

Ghi chú
Căn cứ ðiều 48, Khoản 1 và
Khoản 2 ðiều 49 Nghị ñịnh
46/2017/Nð-CP ñã ñược sửa ñổi
bổ sung bởi Khoản 21 và Khoản
22 ðiều 1 và ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP, ñiều chỉnh so với
công bố của Bộ Giáo dục và ðào
tạo như sau:
1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình ñề nghị cấp phép hoạt
ñộng giáo dục;
b) Bản sao ñược cấp từ sổ gốc, bản
sao ñược chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính ñể
ñối chiếu quyết ñịnh thành lập trung
tâm do người có thẩm quyền cấp;
c) Nội quy hoạt ñộng giáo dục của
trung tâm;
d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang
thiết bị, chương trình, tài liệu dạy
học; ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên; văn bản chứng minh về quyền
sử dụng hợp pháp ñất, nhà; nguồn
kinh phí bảo ñảm hoạt ñộng của
trung tâm.
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Cho phép trung
tâm ngoại ngữ,
02
tin học hoạt
ñộng giáo dục

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Ghi chú
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2. Cơ quan thực hiện:
a) Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo
quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo
dục ñối với trung tâm ngoại ngữ, tin
học thuộc ñại học, học viện, trường
ñại học, trường cao ñẳng sư phạm
nằm ngoài khuôn viên của trường và
các trung tâm ngoại ngữ, tin học do
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức kinh tế ñược pháp
luật cho phép thành lập;
b) Giám ñốc ñại học, học viện; hiệu
trưởng trường ñại học, trường cao
ñẳng quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng
giáo dục ñối với trung tâm ngoại
ngữ, tin học hoạt ñộng trong khuôn
viên của trường.
3. Yêu cầu, ñiều kiện:
- Có ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên ñạt chuẩn theo quy
ñịnh, ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng của
trung tâm.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị,
chương trình, tài liệu dạy học, nguồn
kinh phí phù hợp, bảo ñảm chất
lượng giáo dục theo kế hoạch xây
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ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện
phép hoạt ñộng
giáo dục ñối với
trung tâm ngoại
ngữ, tin học hoạt
ñộng
trong
khuôn viên của
trường.

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý
hiện

Ghi chú
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dựng, phát triển và quy mô hoạt
ñộng của trung tâm.
4. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP
ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,
bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
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HUYỆN
Tên thủ tục hành Thời hạn giải
TT
chính
quyết

ðịa ñiểm thực
hiện

Phí, lệ
phí (nếu
có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

- Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP ngày
21 tháng 4 năm 2017
của Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện ñầu
tư và hoạt ñộng trong
lĩnh vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số
135/2018/Nð-CP ngày
04 tháng 10 năm 2018
sửa ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4
năm 2017 của Chính
phủ quy ñịnh về ñiều
kiện ñầu tư và hoạt
ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.

Căn cứ Khoản 3 ðiều 21
Nghị ñịnh 46/2017/Nð-CP
ñã ñược sửa ñổi bổ sung
bởi ðiều 2 Nghị ñịnh
135/2018/Nð-CP,
ñiều
chỉnh so với công bố của
Bộ Giáo dục và ðào tạo
như sau:
1. Thành phần hồ sơ: Tờ
trình ñề nghị giải thể của tổ
chức, cá nhân.
2. Bổ sung căn cứ pháp lý:
- Nghị ñịnh số 46/2017/NðCP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy
ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và
hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục.
Nghị
ñịnh
số
135/2018/Nð-CP ngày 04
tháng 10 năm 2018 sửa ñổi,

Lĩnh vực giáo dục

01

làm Ủy ban nhân Không
dân cấp huyện
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Thủ tục giải thể 20 ngày
trường tiểu học việc
(theo ñề nghị của
tổ chức, cá nhân
ñề nghị thành lập
trường tiểu học)
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bổ sung Nghị ñịnh số
46/2017/Nð-CP ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Chính
phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong
lĩnh vực giáo dục.
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D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO
TẠO
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TT

Mã TTHC công khai
trên CSDL
T-HCM-271976-TT

Văn bản quy ñịnh việc bãi bỏ

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung
học phổ thông.

- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều
kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP ngày 04
tháng 10 năm 2018 sửa ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục.

01

(Bị thay thế bởi thủ tục thành lập trường
trung học phổ thông công lập hoặc cho phép
thành lập trường trung học phổ thông tư thục)
T-HCM-271977-TT

02

Thủ tục cho phép hoạt ñộng giáo dục trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung
học phổ thông.

- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều
kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

143

- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP ngày 04
tháng 10 năm 2018 sửa ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
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ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
(Bị thay thế bởi thủ tục cho phép trường trung
học phổ thông hoạt ñộng giáo dục)
T-HCM-271978-TT

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều
cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ
thông.

- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng
4 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều
kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.

03

(Bị thay thế bởi thủ tục sáp nhập, chia tách
trường trung học phổ thông)
T-HCM-271979-TT

04

Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông - Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng
và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 4 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều
học cao nhất là trung học phổ thông.
kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP ngày 04
tháng 10 năm 2018 sửa ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục.
(Bị thay thế bởi thủ tục giải thể trường trung
học phổ thông (theo ñề nghị của cá nhân, tổ
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- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP ngày 04
tháng 10 năm 2018 sửa ñổi, bổ sung Nghị
ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục.

chức thành lập trường trung học phổ thông)

05

T-HCM-271986-TT

Thủ tục cho phép cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng Bị bãi bỏ bởi Nghị ñịnh số 86/2018/Nð-CP
ngắn hạn hoạt ñộng giáo dục.
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy
ñịnh về hợp tác, ñầu tư của nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục
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TT

Mã TTHC
công khai trên
CSDL

Văn bản quy ñịnh việc bãi bỏ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại - Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
ngữ, tin học (không có vốn ñầu tư Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh
nước ngoài).
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục.
(Bị thay thế bởi thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm
ngoại ngữ, tin học)

T-HCM270491-TT

Thủ tục cấp phép tổ chức ñào tạo, - Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục.
(Bị thay thế bởi thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học
hoạt ñộng giáo dục)
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP
HUYỆN
TT

Mã TTHC
công khai trên
CSDL
T-HCM273279-TT

Thủ tục giải thể trường tiểu học

Văn bản quy ñịnh việc bãi bỏ
- Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh
vực giáo dục.
- Nghị ñịnh số 135/2018/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa
ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục.
(Bị thay thế bởi thủ tục giải thể trường tiểu học (theo ñề nghị
của tổ chức, cá nhân ñề nghị thành lập trường tiểu học))

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2019

01

Tên thủ tục hành chính

147
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