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CONG }IOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tçi do - Hinh phüc
DàNng, ngày ig tháng 9 nim 2021

QUYET D!NH
Vê vic cong b b thu tic hãnh chInh linh viyc giáo dic và dào to
thuôc thm quyn giãi quyt cüa UBNTi xa, phurng, qun, huyn
trên dja bàn thành ph Ba Nãng
cir(i

TICII 1JY BAN NEJAN DAN THANH PRO BA NANG

Cán ci Lut To' chzc chInh quyn ã'ja phzto'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Cán ci'r Ludt tha dô'i, bo' sung môt sO' diu cza Luç2t TO' chic ChInh phz và
Luát TO chz'c chInh quyên dfaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can c Nghj djnh so' 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng 6 nám 2010 cia
ChInh phz ye kiêm soát thz tuc hành chInh,
Can c Nghi dfnh so' 48/2013/ND-CF ngây 14 tháng 5 nám 2013 cüa
ChInh phz tha ã'Oi bO sung mt sO diu cia các Nghj djnh lien quan den kiêm
soát thi, tyc .hành chInh;
C1àn

cz' Nghj dfnh sO' 92/2017/ND-CF ngây 07 tháng 8 nám 2017 cza
67'zInh phi? tha dOi, bo sung mt so
diêu ci?a các Nghj djnh lien quan den kiêm
soát thi? tue hành chInh;
C1án ci? ThOng tu so'
02/2 01 7/IT- VPCP ngây 31 tháng 10 nárn 2017 ci?a
Bç5 triró'ng, Chz? nhim Van phông ChInh phi? hu'ó'ng dan nghip vy ye kiém soát
tin? tuc hành chmnh;
Theo d nghi ci?a Giám dO'c S& Giáo dc và Dào tgo thành pM Dà Nng
ti Ta trInh sO 900/TTr-SGDDTngay 31 tháng 3 nám 2021.
QUYET DINH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djIIh nay b thu tic hành chInh lTnh c
giáo d'c và dào tao áp dung chung tai cac quân, huyên, x, phtx?ng trên dja bàn
thành phô Dà Nng.
Diu 2. Quy& dinh nay có hiêu luc thi hành k tü ngày k Va thay th
phân XII Phii lye I duac ban hành kern theo Quyêt djnh so 37101QE)-IJBND
ngày 05 tháng 10 nàm 2020 cüa Chü tjch UBND thành phô Dà Nang ye vic
cong bô b thi:i ti1c hành chInh chung áp dung tai qun, huyên trên dja bàn thành
phô Dà Nang và phân VII Phu lye I diroc ban hành kern theo Quyet djnh so
3709/QD-uB ngày 05 tháng 10 nAm 2020 cüa Chñ tjch UBND thành phô à
Nang ye vic cong bô bO thu tic hành chInh áp dung tai phuè'ng, xâ trên dja bàn
thành phô Dà Náng.
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Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thnh ph, Giám d& Sâ Giáo
diic và Dào t?o, thu tri.thng các s, ban, ngành; UBND các qun, huyên và các to
chrc, cá nhãncó lien quan chju trách nhim thi hành Suyêt djnh nayJ
Noi nhân:
- Nhu Diêu 3;
- Cic Kiêm soát 'FFHC (VP ChInh phü);
- Trung tam Thông tin Djch vi công;
- C6ng IThT TP, Báo DN, Dài PT-Th DàNng;
- Li.ru: VT, KSTT, SGDDT.
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Phn I
DANH MVC THU TUC HANH CHINEI
I. THU TVC HANH CHfNH LNhI VIJ'C
GIAI QUYET CUA UBND xA, PHU1NG GIAO DUC VA DAo T4O THUQC TIIAM QUYIEN
STT

Ma thu tic
hành chInh

Ten thu tuc hành c rinh

1.

Thành lap nhóm tré, 16p mu giáo dc

2.

Sap nhap, chia, tách thOrn tré, lap mu giáo

1.004492

ap

clQc 1p

1.004485

3.

Giãi th nhóm trê, h9p mu giáo dc 1 p (theo yeu
cu cüa
t chirc, cá nhân d nghi thàn1 lap)

2 .00 18 10

4.

Cho phép nhórn tré, lap mu giáo d
duc tth li

1.004443

5.

lap

Ghi chü

hot dng giáo

Cho phép co s& giáo diic khác thirc hi n chuang trinh giáo
due tiu hoc

1.004441

II. THU T1JC HANII CHfNH LINH VrXc GI O D1JC VA
DAO TA.O TJIUQC THAM QUYEN
GIAI QUYET CUA UBND QUJN, HUYEN
STT

Ten thu tuc

1.

Tiêp nhn giáo viên (tr cáo clan vj sr .ighip thuc UBND
cáo quân, huyên khác trong dja bàn that

2.

Ly kin v clang k thành 1p, sap nh Lp, chia tách, giãi th
nhOrn tré, lap rniu giáo dc lip; cho phé
p nhóm tré, lOp rnu
giáo dc lap hot ctng giáo dic tth li
Thành 1p tri.thng rniu giáo, tri.rong rni a non, nhà tré cong
1p hoc cho phép thành lap trixng id 1 giáo, truing mrn
non, nhà tré dan lap, tix thuc
Sap nhap, chia, tách triring mu giáo, tr ring mâni non, nhà
tré

Ma thñ tic
hành chInh

Ghich
Däc thu

Dc thu

1.004494

1.006445

2
Giâi th tnr&ng mâu giáo, trix&ng inm non, nhà trê (theo yêu
cu cüa t6 chfrc, cá nhân dê nghj thành lip)

1 004515

6.

Cho phép trumg mu giáo, tnx?ing mm non, nhà trê hoat
dng giáo dixie

1 00639

7.

Cho phép tmng rnu giao, tnrng mm non, nhà tré hoat
dng giáo dic tth 1i

1.006444

Chuyn di nhà trê, tnxông mu giáo, trixng mm non tix thic
do nhà du tu trong ni.ràc du tix sang nha tré, tnrông mu giáo,
trung rnm non tix thiic hot dng không vi lqi nhun

1.008724

Thành 1p tn.thng tMu h9c Cong lip, cho phép thành 1p
trithng tiêu h9c tu thiic

1 004555

Sap n1-ip, chia, tách trithng tiu hçc

1.004563

Cho phép trtxng tiu hçc hot dng giáo diic

2.001842

12.

Cho phép trithng tiu h9c hot dng giáo diic tth lai

1.004552

13

Giài th trumg tiu h9c (theo d nghj cüa cá nhân,
thãnh 1p trix1ng truông tiêu h9c)

8.

th chrc

Chuyn di trix&ng tiu hçc tt.r thiic, truOng trung hçc ca sti tir
thic Va tri.x?mg pM thông tix thic có nhiu cp h9c có cp h9c
14 cao nh&t là. trung h9c co s& do nhà d&u ti.x trong nuàc d.0 tu
sang trix?ing pM thông tix thic hott dng không vi igi nhun
Thành 1p tru?mg trung hQc Cu s cong 1p hoac cho phép
15. thành lap truäng trung hQc cu s tix thiic

1.001639

1.008725

1.004442

16. Sap nh3p, chia, tách trithng trung hçc cu s
hoat dng giáo dic
17. Cho phép truYng trung h9c cu s
Giãi th tr1xng trung hçc cci s (theo d nghj cüa cá nhân, to
18. chirc thành 1p tri.rông)

2.001809

hot dng tr& li
19. Cho phép trithng trung hçc cu s
Giài quyt thi tiic chuyn tmng di ra ngoà.i thành pM
20. DaNäng
Giãi quyt thu tiic tip nhan h9c sinh dn th tinh, thành pM
21. khác.

1.004475

22. Chuyn tri.thng déi vài h9c sinh tiu h9c
Chuyên tnthng di vài c.p trung h9c cu si
23.

1.005099

24. H trg an trira di vâi tré em mu giáo

1.001622

1.004444
2.001818

thit
Dc thi

1.00483 1
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25.

Ho tro' n tnra di v6i tré em mm non là con cong nhân,
nguOi lao dng lam vic t?i khu cong nghiep

Dcthü

Ho trçy d6i v6i giáo vien mm non lam vic tai co' sâ giáo diic
26. mrn non dan
tix thiic dja bàn cO khu cong nghip

1.008951

27. Dé ngh phê duyt vice day và h9c bang tiêng nir&c ngoài

1.005143

lap,

28.

a

Cap bàn sao vAn bang, chirng chi tir

so

g6c

29. Chinh sfra nOi dung vAn bang, ching chi

1.005092
2.001914

Thành 1p
nAng khiu th diic th thao thuôc trLràng
30.
tnrOng tiu h9c, trung trung h9c cci s&

1.004487

31.

Xác nhan hoat dng giáo dic k5 nAng s6ng và hoat dng giáo
gui cninn lcnoa

1.00 1000

32.

Cong nhan x dat chun ph cp giáo due, xóa mu chü

1.005 106

33

Quy trmnh dãnh giá, xp '°ai Cong dng h9c tap cap x

1.005097

lap

1.

