
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN 

VÀ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
(Kèm theo Quyết định số: 2290/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

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 

a) 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 cấp tỉnh quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 

định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ 

ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi 

văn bản thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Giáo dục. 

2 

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 và trường 

phổ thông tư thục do nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động không vì lợi 

nhuận 

a) 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 cấp tỉnh quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 

định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ 

ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi 

văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục phổ 

thông tư thục và nêu rõ lý do. 



2 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 
Xét, cấp học bổng 

chính sách 

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành cho 

thương binh, người khuyết tật tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, 

lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí 

học tập cho sinh viên trình cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt, 

tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người học 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

Cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp công 

lập dành cho 

thương binh, 

người 

khuyết tật 

Không 

Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Giáo dục. 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục 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 

a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản thông báo 

cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

và nêu rõ lý do. 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

UBND cấp 

huyện 

Không 

Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Giáo dục. 



3 

 

2 

Chuyển đổi trường tiểu học tư 

thục, trường trung học cơ sở 

tư thục và trường phổ thông 

tư thục có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận 

a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản thông báo 

cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do. 
Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

UBND cấp 

huyện 

Không 

Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Giáo dục. 

3 Xét, cấp học bổng chính sách 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn đề nghị của học viên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư 

thục dành cho thương binh, người khuyết tật xác nhận 

vào đơn và hướng dẫn học viên gửi hồ sơ về Phòng LĐ-

TB&XH nơi học viên có hộ khẩu thường trú. Phòng 

LĐ-TB&XH tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách 

đối tượng được hưởng chính sách và xây dựng dự toán 

kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, 

Phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm thông báo cho 

người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ. 

 

 


