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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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 297/QĐ-UBND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
về việc
công
thủ tục
hành chính lĩnh vực
giáo dục
và đào tạo
•
o bố danh mục
•
•
•
o
•
•
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
vê kiêm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến kiêm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục
hành chính;
Theo đê nghị của Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sô 4377/TTrGDĐT-VP ngày 30 tháng 12 năm 2020.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính mới

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

4

ban hành, 01 thủ tục hành chính được thay thế và 01 thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực giáo
dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Danh mục của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn
phòng

Ủy

ban

nhân

dân

Thành

phố

tại

địa

chỉ

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục I.B.5 được ban hành kèm theo Quyết định số
4686/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 297QĐ-UBND
ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

A1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO

Stt

Tên thủ tục
hành chính

Thời
hạn giải
quyết

Địa
điểm
thực
hiện

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Thủ tục chuyển
đổi
nhà
trẻ,
trường mẫu giáo,
trường mầm non
tư thục do nhà
đầu
tư
nước
ngoài đầu tư sang
nhà trẻ, trường
mẫu giáo, trường
mầm non tư thục
hoạt động không
vì lợi nhuận

20 ngày
làm việc
(tính từ
ngày
nhận đủ
hồ
sơ
theo quy
định)

Sở
Giáo
dục và
Đào
tạo

Không

Nghị
định
số
84/2020/NĐ-CP ngày 17
tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật
Giáo dục
- Quyết định số 2284/QĐBGDĐT ngày 10 tháng 8
năm 2020 về việc công bố
thủ tục hành chính mới
ban hành; thủ tục hành
chính được bổ sung; bổ

1. Trình tự thực hiện
a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo,
trường mầm non tư thục do nhà
đầu tư nước ngoài đầu tư gửi 01
bộ hồ sơ trục tiếp hoặc qua bưu
điện hoặc nộp trực tuyến kèm
theo bản mềm đến Sở Giáo dục
và Đào tạo.
b) Trong thời hạn 20 ngày làm
việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ
theo quy định, Sở Giáo dục và
Đào tạo tổ chức thẩm định hồ

Stt

Tên thủ tục
hành chính

Thời
hạn giải
quyết

Địa
điểm
thực
hiện

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
sung trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo thuộc
phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Giáo dục và
Đào tạo

2

Thủ tục chuyển
đổi trường trung
học phổ thông tư
thục, trường phổ
thông tư thục có
nhiều cấp học có

20 ngày
làm việc
(tính từ
ngày
nhận đủ
hồ
sơ

Sở
Giáo
dục và
Đào
tạo

Không

On

Nghị
định
số
84/2020/NĐ-CP ngày 17
tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật
Giáo dục

sơ, trình Uy ban nhân dân
Thành phố quyết định chuyển
đổi.
c) Trường hợp hồ sơ không bảo
đảm theo quy định, trong thời
hạn 05 ngày làm việc tính từ
ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục
và Đào tạo gửi văn bản thông
báo cho nhà trẻ, trường mẫu
giáo, trường mầm non tư thục
và nêu rõ lý do.
2. Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan có thẩm quyền quyết
định: Uy ban nhân dân Thành
phố
1. Trình tự thực hiện
a) Trường trung học phổ thông
tư thục, trường phổ thông tư
thục có nhiều cấp học có cấp
học cao nhất là trung học phổ
thông do nhà đầu tư trong nước
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Tên thủ tục
hành chính
cấp học cao nhất
là trung học phổ
thông do nhà đầu
tư nước ngoài đầu
tư sang nhà trẻ,
trường mẫu giáo,
trường mầm non
tư thục hoạt động
không
vì
lợi
nhuận

Thời
hạn giải
quyết
theo quy
định)

Địa
điểm
thực
hiện

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
- Quyêt định số 2284/QĐBGDĐT ngày 10 tháng 8
năm 2020 về việc công bố
thủ tục hành chính mới
ban hành; thủ tục hành
chính được bổ sung; bổ
sung trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo thuộc phạm
vi chức năng quản lý của
Bộ Giáo dục và Đào tạo

đầu tư; cơ sở giáo dục phổ
thông tư thục do nhà đầu tư
nước ngoài đầu tư gửi 01 bộ hồ
sơ trực tiêp hoặc qua bưu điện
hoặc nộp trực tuyên kèm theo
bản mềm đên Sở Giáo dục và
Đào tạo
b) Trong thời hạn 20 ngày làm
việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ
theo quy định, Sở Giáo dục và
Đào tạo tổ chức thẩm định hồ
sơ, trình Ủy ban nhân dân
Thành phố quyêt định chuyển
đổi.
c) Trường hợp hồ sơ không bảo
đảm theo quy định, trong thời
hạn 05 ngày làm việc tính từ
ngày nhận hồ sơ Sở Giáo dục
và Đào tạo thông báo cho cơ sở
giáo dục phổ thông tư thục và
nêu rõ lý do.
2. Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cơ quan tiêp nhận hồ sơ và trả
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Stt

Tên thủ tục
hành chính

Thời
hạn giải
quyết

Địa
điểm
thực
hiện

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
kêt quả: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan có thẩm quyền quyêt
định: Ủy ban nhân dân Thành
phố

A2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN
KHÁC
Stt

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1

Thủ tục xét,
cấp học bổng
chính sách

* Đối với sinh viên
theo chế độ cử tuyển:
Trong thời hạn 07
ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ
* Đối với học sinh
trường dự bị đại học,
trường phổ thông dân
tộc nội trú: Trong
thời hạn 05 ngày làm

- Sở Nội vụ (đối với sinh viên
trường đại học, trường cao đẳng
sư phạm)
- Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội (đối với sinh viên trường
cao đẳng trừ sinh viên trường
cao đẳng sư phạm)
- Cơ sở giáo dục (đối với học
sinh trường dự bị đại học,
trường phổ thông dân tộc nội

Không

Nghị
định
số
84/2020/NĐ-CP ngày 17
tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi
tiêt một số điều của Luật
Giáo dục.
Quyêt
định
số
2284/QĐ-BGDĐT ngày
10 tháng 8 năm 2020 về
việc công bố thủ tục

việc kể từ ngày nhận
được hồ sơ
* Đối với học viên cơ
sở giáo dục nghề
nghiệp dành cho
thương binh, người
khuyết tật:
- Đối với học viên cơ
sở giáo dục nghề
nghiệp công lập:
Trong thời hạn 05
ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ
- Đối với học viên cơ
sở giáo dục nghề
nghiệp tư thục: Trong
thời hạn 07 ngày làm
việc kể từ ngày nhận
được hồ sơ

trú; học viên cơ sở giáo dục
nghề nghiệp công lập dành cho
thương binh, người khuyết tật)
- Ủy ban nhân dân cấp huyện
(Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội có thẩm quyền giải
quyết) (đối với học viên cơ sở
giáo dục nghề nghiệp tư thục
dành cho thương binh, người
khuyết tật)

hành chính mới ban
hành; thủ tục hành chính
được bổ sung; bổ sung
trong lĩnh vực giáo dục
và đào tạo thuộc phạm vi
chức năng quản lý của
Bộ Giáo dục và Đào tạo
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A3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN
Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải
quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

- Ủy ban
nhân dân

Không

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1

Thủ tục chuyển đổi nhà trẻ,
trường mẫu giáo, trường
mầm non tư thục do nhà đầu

20 ngày
làm việc
(tính từ

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một

2

2

o

Stt

Tên thủ tục hành chính
tư trong nước đầu tư sang
nhà trẻ, trường mẫu giáo,
trường mầm non tư thục hoạt
động không vì lợi nhuận

2

Thủ tục chuyển đổi trường
trung học phổ thông tư thục,
trường phổ thông tư thục có
nhiều cấp học có cấp học cao
nhất là trung học phổ thông
do nhà đầu tư trong nước đầu
tư sang nhà trẻ, trường mẫu
giáo, trường mầm non tư
thục hoạt động không vì lợi
nhuận

Thời hạn
giải
quyết
ngày
nhận đủ
hồ
sơ
theo quy
định)

20 ngày
làm việc
(tính từ
ngày
nhận đủ
hồ
sơ
theo quy
định)

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

cấp huyện

- Uy ban
nhân dân
cấp huyện

Căn cứ pháp lý
số điều của Luật Giáo dục
- Quyết định số 2284/QĐ-BGDĐT ngày 10
tháng 8 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được
bổ sung; bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào
tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Giáo dục và Đào tạo

Không

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Giáo dục
- Quyết định số 2284/QĐ-BGDĐT ngày 10
tháng 8 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được
bổ sung; bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào
tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục
hành chính

Thủ

tục
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Thời hạn giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

* Đối với học sinh tiểu học chuyển

Cơ sở giáo

Không

- Thông tư số 28/2020/TT-

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1

o>

o

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
STT

Q

chuyển
trường
đối
với học sinh
tiểu học

trường trong nước:

dục

- Không quá 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đơn (đối với hiệu trưởng
trường nơi chuyển đên)
- Không quá 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đơn (đối với hiệu trưởng
trường nơi chuyển đi)
- Không quá 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ (đối với hiệu
trưởng trường nơi chuyển đên)

BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ
trường Tiểu học
- Quyêt định số 2855/QĐBGDĐT ngày 30 tháng 9 năm
2020 về việc công bố thủ tục
hành chính được thay thê, lĩnh
vực giáo dục tiểu học thuộc
phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Đối với học sinh tiểu học chuyển
trường từ nước ngoài về nước: Không
quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
TT Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định việc bãi bỏ

Thủ tục chuyển trường đối với học
sinh tiểu học

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều
lệ trường Tiểu học

