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Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT
B

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan
thựchiện

Trang

UBND
cấp huyện
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặccho
phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Phòng
GDĐT
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3

Cho phép trường trunghọc cơ sở hoạt động trở lại

Phòng
GDĐT

196

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

UBND
cấp huyện

198

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá
nhân, tổ chức thành lập trường)

UBND
cấp huyện

200

6

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thànhlập
trường tiểu học tư thục

UBND
cấp huyện
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7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Phòng
GDĐT
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8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Phòng
GDĐT

207

9

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

UBND
cấp huyện

209

10

Giải thể trường tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá
nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

UBND
cấp huyện
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11

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường
tiểu học, trường trung học cơ sở

UBND
cấp huyện
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STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan
thựchiện

Trang

12

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

UBND
cấp huyện

215

13

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non,nhà trẻ
hoạt động giáo dục

Phòng
GDĐT

218

14

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
hoạt động giáo dục trở lại

Phòng
GDĐT

222

15

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ

Phòng
GDĐT

224

16

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
(theo yêu cầu của tổ chức,cá nhân đề nghị thành lập)

UBND
cấp huyện

226

17

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy
thêm, học thêmcó nội dung thuộc chương trình trung
học cơ sở

Phòng
GDĐT

228

18

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

UBND
cấp huyện

232

19

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Cơ sở
giáo dục

240

20

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Cơ sở
giáo dục

243

21

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Cơ sở
giáo dục

244

22

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Cơ sở
giáo dục

245

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình
giáo dục tiểu học

UBND
cấp xã

247

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

UBND
cấp xã

249

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động
giáo dục trở lại

UBND
cấp xã

252

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

UBND

254

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan
thựchiện

Trang

cấp xã
5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu
của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Tổng số thủ tục hành chính: A + B + C = 75

UBND
cấp xã
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập
trường trung học cơ sở tư thục
1.1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ
chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc
qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào
tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành
lập trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có
văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị
thành lập trường nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập
trường; nếu chưa quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường thì có văn
bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đề nghị thành
lập trường nêu rõ lý do.
1.2. Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
Thành phần hồ sơ gồm:
a) Tờ trình về việc thành lập trường;
b) Đề án thành lập trường;
c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người
dự kiến làm hiệu trưởng(thực hiện theo Điều 614Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
ngày 16/02/2015);
d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập
hoặc cho phép thành lập trường;
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Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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đ) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và
báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
Số lượnghồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết:
40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện,
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành
lập hoặc cho phép thành lập trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.
1.5. Đối tượng thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Tổ chức hoặc cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành
lập trường trung học cơ sở tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.8. Lệ phí:
Không có.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có.
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và
nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng
trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây
dựng và phát triển nhà trường.
1.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
2.1. Trình tự thực hiện:
a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối
với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ
theo quy định đến Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa
đúng quy định 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 đủ hồ sơ hợp lệ,
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục.
Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho
trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
2.2. Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;
b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép
thành lập trường(thực hiện theo Điều 615Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày
16/02/2015);
c) Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện theo quy
định.
Số lượng: 01 bộ hồ sơ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2.5. Đối tượng thực hiện:
a) Trường trung học cơ sở công lập;
b) Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở
tưthục.
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Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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2.6. Cơ quan thực hiện:
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục của
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Lệ phí:
Không có
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có.
2.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của người
có thẩm quyền;
b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt
động giáo dục. Cơ sở vật chất gồm:
- Phòng học được xây dựng theo tiêu chuẩn, đủ bàn ghế phù hợp với tầm
vóc học sinh, có bàn ghế của giáo viên, có bảng viết và đủ điều kiện về ánh sáng,
thoáng mát và bảo đảm học nhiều nhất là hai ca trong một ngày;
- Phòng học bộ môn: Thực hiện theo quy định về quy chuẩn phòng học bộ
môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động
Đoàn - Đội, phòng truyền thống;
- 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 Đảng, đoàn thể;
- Khu sân chơi, bãi tập: Có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử
dụng của trường, có đủ thiết bị luyện tập thể dục, thể thao và bảo đảm an toàn;
- Khu để xe: Bố trí hợp lý trong khuôn viên trường, bảo đảm an toàn, trật
tự, vệ sinh;
- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối Internet đáp ứng yêu cầu
quản lý và dạy học.
c) Địa điểm của trường bảo đảm 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. Diện tích của trường đủ theo quy định,
đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục;
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d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định
phù hợp với mỗi cấp học;
đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và
đạt trình độ chuẩn được đào tạo phù hợp với từng cấp học; đủ về số lượng theo
cơ cấu về loại hình giáo viên, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ
chức các hoạt động giáo dục;
e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục;
g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
2.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
3.1. Trình tự thực hiện:
a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối
với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ
theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy
định 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 đủ hồ sơ hợp lệ,
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục
trở lại. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản
thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
3.2. Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ gồm:
a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
c) Biên bản kiểm tra.
Số lượnghồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện:
a) Trường trung học cơ sở công lập;
b) Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở
tưthục.
3.6. Cơ quan thực hiện:
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại của
TrưởngPhòng Giáo dục và Đào tạo.
3.8. Lệ phí:
Không có.
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3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có.
3.10. Yêu cầu, điều kiện:
Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc
phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà
trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
3.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
4.1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ
chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc
qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào
tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông
báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia,
tách trường và nêu rõ lý do;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép
sáp nhập, chia, tách trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho
phép sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và
Đào tạo và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do.
4.2. Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ gồm:
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
b) Đề án sáp nhập, chia, tách;
c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ
phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. Số lượng: 01 bộ hồ
sơ.
4.4. Thời hạn giải quyết:
40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện,
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp
nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện;
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách
trường.
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4.5. Đối tượng thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Tổ chức hoặc cá nhân.
4.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
4.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập hoặc cho
phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện.
4.8. Lệ phí:
Không có.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có.
4.10. Yêu cầu, điều kiện:
Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu
sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương;
b) Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và
nhânviên.
4.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

199

5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức
thành lâp trường)
5.1. Trình tự thực hiện:
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập); tổ
chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục) xây dựng
phương án giải thể trường, trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể
trường. Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp
bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân
viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành
lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra
quyết định giải thể nhà trường;
c) Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dâncấp huyện ra quyết định giải thể trường.
5.2. Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
Thành phần hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân;
b) Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường
trung học cơ sở.
Số lượng : 01 bộ hồ sơ.
5.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện:
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập);
b) Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở
tưthục).
5.6. Cơ quan thực hiện:
a)Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định giải thể trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện.
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5.8. Lệ phí:
Không có.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có.
5.10. Yêu cầu, điều kiện:
Không.
5.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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6. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập
trường tiểu học tư thục
6.1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc
cá nhân đối với trường tiểu học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ
sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng
văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân. Trong thời
hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành
lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập.
Nếu chưa quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì có văn bản thông
báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề
nghị thành lập trường nêu rõ lý do.
6.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình về việc thành lập trường;
b) Đề án thành lập trường;
c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người
dự kiến làm hiệu trưởng(thực hiện theo Điều 616Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
ngày 16/02/2015);
d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập
hoặc cho phép thành lập trường;
đ) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và
báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
16
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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6.4. Thời hạn giải quyết:
40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6.5. Đối tượng thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học công lập), tổ chức hoặc cá
nhân (đối với trường tiểu học tư thục).
6.6. Cơ quan thực hiện:
Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
6.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc Quyết định cho phép
thành lập trường tiểu học tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
6.8. Lệ phí:
Không.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
6.10. Yêu cầu, điều kiện:
- Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo
dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường
nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo
dục, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm và diện tích đất dự kiến xây dựng trường; tổ
chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát
triển nhà trường.
6.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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7. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
7.1. Trình tự thực hiện:
a) Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép
hoạt động giáo dục;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt
động giáo dục. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức
hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì
có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành
lập có hiệu lực, nếu trường tiểu học không được cho phép hoạt động giáo dục thì
Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết
định hủy bỏ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.
7.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;
b) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
c) Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện để
trường tiểu học hoạt động giáo dục.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
7.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
7.5. Đối tượng thực hiện:
Trường tiểu học
7.6. Cơ quan thực hiện:
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
7.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục của Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
7.8. Lệ phí:
Không.
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7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
a) Có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường.
b) Đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động
giáo dục:
- Diện tích khu đất xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp,số học
sinh và đặc điểm vùng miền với bình quân tối thiểu 10 m2 cho một học sinh đối
với khu vực nông thôn, miền núi; 06 m2 cho một học sinh đối với khu vực thành
phố, thị xã. Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích sử dụng đất
bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định; Ủy ban nhân
dân cấp huyện chịu trách nhiệm lập đề án báo cáo việc sử dụng diện tích thay thế
và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- 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 động Đội; 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 đa năng;
Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, học sinh, học sinh khuyết tật;
khu chứa rác và hệ thống cấp thoát nước bảo đảm vệ sinh; khu để xe cho học
sinh, giáo viên và nhân viên; khu đất làm sân chơi, sân tập có diện tích không
dưới 30% diện tích khu đất của trường; sân chơi phải bằng phẳng có cây bóng
mát; sân tập phù hợp và bảo đảm an toàn cho học sinh;
Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo đảm điều kiện sức khỏe cho học sinh học bán
trú; khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng học; khu bể bơi; khu thể
dục thể thao có đồ chơi, thiết bị vận động cho học sinh.
- Bảo đảm có đủ thiết bị giáo dục ít nhất theo danh mục thiết bị dạy học tối
thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ kịp thời các yêu cầu về thiết bị dạy
học cho giáo viên và học sinh.
c) Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho
người học, người dạy và người lao động.
d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định
phù hợp với giáo dục tiểu học.
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đ) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, đủ về số
lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.
e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục.
7.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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8. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
8.1. Trình tự thực hiện:
a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phục được nguyên
nhân dẫn đến việc đình chỉ, Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ
đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt
động giáo dục trở lại. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ
chức hoạt động giáo dục trở lại; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động
giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải
quyết.
8.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
c)Biên bản kiểm tra.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
8.5. Đối tượng thực hiện:
Trường tiểu học
8.6. Cơ quan thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
8.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
8.8. Lệ phí:
Không.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
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8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Sau thời hạn bì đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phụ được nguyên
nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định đề nghị được hoạt động
trở lại được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động
giáo dục trở lại và phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
8.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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9. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
9.1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc
cá nhân đối với trường tiểu học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ
sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng
văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân. Trong thời
hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp
nhập, chia, tách trường tiểu học đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.
Nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học thì có văn bản thông
báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề
nghị thành lập trường nêu rõ lý do.
9.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
b) Đề án sáp nhập, chia, tách;
c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ
phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
9.4. Thời hạn giải quyết:
40 ngày làm việc.
9.5. Đối tượng thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư
thục).
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9.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quanNgười có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
9.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học công lập hoặc cho phép sáp
nhập, chia, tách đối với trường tiểu học tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
9.8. Lệ phí:
Không.
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học phải bảo đảm các yêu cầu sauđây:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản
lýnhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương;
b) Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và
nhânviên.
9.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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10. Thủ tục giải thể trường tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề
nghị thành lập trường tiểu học)
10.1. Trình tự thực hiện:
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá
nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng Phòng
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ;
c) Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm
quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và
phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
10.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân;
b) Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
10.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
10.5. Đối tượng thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường
mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu
giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục).
10.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quanNgười có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
10.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
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10.8. Lệ phí:
Không.
10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không.
10.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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11. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường
tiểu học, trường trung học cơ sở
11.1. Trình tự thực hiện:
a) Lớp năng khiếu thể dục thể thao trong các trường tiểu học, trường trung
học cơ sở do hiệu trưởng nhà trường đề nghị;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp
huyện hiệp y trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập.
11.2. Cách thức thực hiện:
Không quy định.
11.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
Không quy định.
11.4. Thời hạn giải quyết:
Không quy định.
11.5. Đối tượng thực hiện:
Trường tiểu học, trường trung học cơ sở.
11.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo;
c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện.
11.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học
hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
11.8. Lệ phí:
Không có.
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có.
11.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm
để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên
đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện lớp năng khiếu
thể dục thể thao phải có trình độ cao đẳng thể dục thể thao trở lên,huấn luyện ở
trường năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ đại học thể dục thể thao trở
lên, nếu là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 01 đến kiện tướng thì phải có trình
độ từ cao đẳng thể dục thể thao trở lên;
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b) Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện
các môn năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Trường năng khiếu thể dục thể
thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa.
11.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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12. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập
hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân
lập, tư thục
12.1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân
dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công
lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non,
nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban
nhân dân cấp huyện;
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy
ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và
các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực
tế các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo những
nội dung và điều kiện quy định;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm
định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có
liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng
các điều kiện theo quy định 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 định thành lập hoặc cho phép thành
lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho
phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy
bỏ.
12.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu
giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối 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; địa điểm dự kiến làm trụ sở
tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ: Xác định sự
phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơsở
giáo dục của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục;
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đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây
dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.
Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và
bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu
thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của
các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ trong từng giai đoạn;
c) Văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất,
thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời
hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 năm;
d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công
trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm
phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
12.4. Thời hạn giải quyết:
35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
12.5. Đối tượng thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường
mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu
giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục).
12.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
12.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập
hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ
dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
12.8. Lệ phí:
Không.
12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
216

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
a) Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp
với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục
của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ
mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất,
thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài
chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển
12.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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13. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt
động giáo dục
13.1. Trình tự thực hiện:
a) Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu
điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu
hồ sơ chưa đúng quy định 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 đúng quy định thì thông báo kế
hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm
định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên
môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và
Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều
kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ nêu rõ lý do.
13.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (sau đây gọi chung là bản sao có chứng
thực) quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ(thực hiện theo Điều 617Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
ngày 16/02/2015);
c) Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể
đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: Các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị,
tài chính phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo
viên và cán bộ quản lý;
17
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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d) Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được
đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ với từng giáo viên;
đ) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các
phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ
chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;
e) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện
chương trình giáo dục mầm non;
g) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị
đáp ứng các điều kiện theo quy định;
h) Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở
trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm;
i) Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ
sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của
trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo
dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn
định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05
năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
k) Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của trường mẫu
giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
13.4. Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
13.5. Đối tượng thực hiện:
Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
13.6. Cơ quan thực hiện:
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
13.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động
giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
13.8. Lệ phí:
Không.
15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
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13.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và
phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:
- Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù
hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường; bảo đảm các quy định về
an toàn và vệ sinh môi trường;
- Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi;
diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12
m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du; 08 m2 cho một trẻ em
đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao.
Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích xây dựng bằng
diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;
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 để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê
một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức hoạt
động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với
các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi
trường, giám định tư pháp. Trường hợp thuê trang thiết bị giáo dục chưa sử dụng
hết công suất của cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
- 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 đảm theo đúng quy chuẩn quy định;
Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục
nghệ thuật hoặc phòng đa 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, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòngbảo
vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu
để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;
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Sân vườn gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi –
câyxanh.
- Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo
quyđịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp
lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non
và tổ chức hoạt động giáo dục.
d) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục.
đ) Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ.
13.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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14. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt
động giáo dục trở lại
14.1. Trình tự thực hiện:
a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng
Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu
hồ sơ chưa đúng quy định 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 đúng quy định thì thông báo kế
hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm
định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên
môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và
Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại; nếu chưa đáp ứng các
điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.
14.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
b)Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
c)Biên bản kiểm tra; Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
14.4. Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc.
14.5. Đối tượng thực hiện:
Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
14.6. Cơ quan thực hiện:
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Phòng Giáo dục và Đào tạo.
14.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động
giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
14.8. Lệ phí:
Không.
14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
14.10. Yêu cầu, điều kiện:
Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ khắc
phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
14.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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15. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ
15.1. Trình tự thực hiện:
a) 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, tách
trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc
qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy
ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và
các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực
tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm
định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có
liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu không đáp ứng các điều kiện
theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
15.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
b) Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
15.4. Thời hạn giải quyết:
35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
17.5. Đối tượng 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, tách trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục).
15.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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15.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo trường
mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
15.8. Lệ phí:
Không.
15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
15.10. Yêu cầu, điều kiện:
Việc sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phải
đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương;
b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
c) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý
và nhân viên;
d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ em.
15.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

225

16. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu
của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
16.1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy
ban nhân dân cấp huyện;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị
giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ.
16.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Biên bản kiểm tra;
c) Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải
quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
16.4. Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
16.5. Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
16.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
16.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ
dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
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16.8. Lệ phí:
Không.
16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
16.10. Yêu cầu, điều kiện:
Không
16.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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17. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học
thêm đối với cấp trung học cơ sở
17.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại
Điều 12 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số
17/2012/TT-BGDĐT (Quy định về dạy thêm, học thêm).
b) Bước 2:Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ
chức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm,
cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Chủ tịch UBND cấp huyện
cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền
cho Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép tổ
chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở hoặc
thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung
học cơ sở.
c) Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm, học
thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng
văn bản.
17.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống
bưu điện.
17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
19.3.1. Đối với DTHT trong nhà trường:
a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại
Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm.
c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các
nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ
chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy
thêm, học thêm.
19.3.2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết
với Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy
định về dạy thêm, học thêm;
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b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và
người đăng ký dạy thêm;
c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận
theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm;
d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp
vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký
dạy thêm(thực hiện theo Điều 618Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày
16/02/2015);
đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội
đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người
đăng ký dạy thêm;
e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các
nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ
chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
- Số lượng hồ sơ:01 bộ.
17.4. Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
17.5. Đối tượng thực hiện:
Cá nhân, tổ chức.
17.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
cấp huyệnhoặc Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện ủy quyền);
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
17.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
17.8. Lệ phí:
Không.
18
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
a) Yêu cầu chung:
- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến
thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh
lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.
- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính
khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong
chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
- Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm
và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia
đình học sinh và học sinh học thêm.
- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa;
học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương
nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học
lực của học sinh.
- Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách
nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học
thêm.
b). Yêu cầu đối với người dạy thêm:
- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật
Giáo dục.
- Có đủ sức khoẻ.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy
định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp
hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục
tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị
kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
- Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Quy định về dạy
thêm, học thêm (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ
quan quản lý cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Quy định về
dạy thêm, học thêm (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị
sự nghiệp công lập).
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c) Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt đông dạy thêm, học thêm:
- Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo
quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm.
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp
hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục
tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị
kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
d) Yêu cầu về cơ sở vật chất:
Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định
tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường
học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn
tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:
- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và
người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa
các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.
- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được
thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ
sinh, phòng bệnh.
- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học
đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCNBYT ngày 16/6/2011.
- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm
bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000.
- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.
17.11. Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.
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18. Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
18.1. Trình tự thực hiện:
a) Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu
học và Ủy ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra, đánh giá. Xét thấy đạt yêu cầu, Ủy
ban nhân dân cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị Phòng Giáo
dục và Đào tạo thẩm định, đánh giá;
b) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn
thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và Ủy ban nhân dân
cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Phòng
Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trường và Ủy ban
nhân dân cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợp lệ;
c) Căn cứ kết quả kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo làm văn bản kèm
theo biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
công nhận đối với những trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu;
d) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn
bản đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
xem xét, quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng
tối thiểu.
18.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống
bưu điện.
18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
a) Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy
định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Văn bản của nhà trường đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra,
công nhận.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
18.4. Thời hạn giải quyết:
40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và
Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả
kiểm tra của trường tiểu học và Ủy ban nhân dân cấp xã;
- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Phòng Giáo
dục và Đào tạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định
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18.5. Đối tượng thực hiện:
Trường tiểu học và Ủy ban nhân dân cấp xã.
18.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
18.7. Kết quả thực hiện TTHC:
Quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.
18.8. Lệ phí:
Không.
18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường
a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với
trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen
thưởng và các hội đồng tư vấn khác) thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều
lệ trường tiểu học;
b) Nhà trường có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn
thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao
Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác theo quy định hiện hành tại
Điều lệ trường tiểu học;
c) Nhà trường có các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và hoạt động theo quy
định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học.
2. Lớp học, số học sinh, trường, điểm trường
a) Lớp học, số học sinh trong một lớp thực hiện theo quy định hiện hành
tại Điều lệ trường tiểu học;
b) Địa điểm đặt trường, điểm trường thực hiện theo quy định hiện hành tại
Điều lệ trường tiểu học.
3. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản
lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường
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a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản
lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ
của cơ quan quản lý giáo dục;
b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;
c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
4. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua
a) Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy
định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học;
b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu
trữ;
c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo
hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.
5. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất
a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh:
- Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể hằng năm cho từng giáo viên, cán bộ, nhân
viên nhà trường bao gồm nhiệm vụ giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn và trẻ em gái;
- Có số liệu theo dõi đánh giá theo quy định về số lượng và chất lượng
giáo dục học sinh trong từng năm học và trong 5 năm học liên tiếp;
- Có kế hoạch và biện pháp chỉ đạo về quản lý các lớp học ở điểm trường
đảm bảo chất lượng giảng dạy;
- Có kế hoạch, thực hiện và phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để
chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho học sinh trước khi vào học lớp 1;
- Thống kê và theo dõi học sinh đang học tại trường và số trẻ trong độ tuổi
từ 6 đến 14 tuổi ngoài nhà trường, trong địa bàn xã, phường mà trường theo dõi
phổ cập (chia theo độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc, khuyết tật, hoàn cảnh
khó khăn);
- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý tài sản, tài chính hiện
hành; công khai các nguồn thu, chi hằng năm do Hiệu trưởng quản lý;
- Có sổ liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh.
b) Thực hiện tuyển dụng, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy
định hiện hành của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu
học và các quy định khác của pháp luật;
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c) Quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật
chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.
6. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên
a) Thực hiện các quy định và xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự,
phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai,
phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong
trường học;
b) Bảo đảm an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong
nhà trường theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học;
c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
a) Năng lực của cán bộ quản lý
- Trình độ đào tạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ trung cấp sư phạm
trở lên. Hiệu trưởng có ít nhất 4 năm dạy học, phó Hiệu trưởng có ít nhất 2 năm
dạy học (không kể thời gian tập sự);
- Đánh giá Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng hằng năm theo Quy định Chuẩn
Hiệu trưởng trường tiểu học đạt từ mức trung bình trở lên;
- Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và
quản lý giáo dục theo quy định.
b) Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên
- Bảo đảm đủ số lượng giáo viên để dạy các môn học bắt buộc theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường tiểu học dạy một buổi trong
ngày có ít nhất bình quân 1,2 giáo viên/lớp; đối với trường tiểu học dạy hai buổi
trong ngày có ít nhất bình quân 1,5 giáo viên/lớp;
- Có giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh;
- Có ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên;
- Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
c) Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của
giáo viên
- Những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo được đánh giá theo Quy định
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học phải đạt từ trung bình trở lên;
- Có ít nhất 40% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường;
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- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng để tất cả
giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; thực hiện nghiêm túc
chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;
có ít nhất 50% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên;
- Bảo đảm các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu
học và của pháp luật.
d) Nhà trường có nhân viên phụ trách và hoàn thành các nhiệm vụ; được
bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước về kế toán, thủ quỹ,
văn thư, y tế trường học, viên chức làm công tác thiết bị dạy học.
đ) Học sinh
- Bảo đảm quy định về tuổi học sinh theo quy định hiện hành tại Điều lệ
trường tiểu học;
- Học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và không bị kỷ luật do vi phạm
các hành vi học sinh không được làm theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường
tiểu học;
- Học sinh được đảm bảo các quyền theo quy định hiện hành tại Điều lệ
trường tiểu học.
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
a) Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, sân tập
- Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm
bảo tổ chức hoạt động giáo dục;
- Có cổng, biển tên trường, tường rào bao quanh;
- Có sân chơi, sân tập thể dục thể thao.
b) Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh
- Số lượng phòng học đủ cho các lớp học để không học ba ca. Phòng học
được xây dựng đúng quy cách, đủ ánh sáng;
- Bàn ghế học sinh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học; có bàn ghế phù
hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập;
- Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định
về vệ sinh trường học.
c) Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và
học
- Khối phòng phục vụ học tập bao gồm: thư viện, phòng để thiết bị giáo
dục; khối phòng hành chính quản trị bao gồm: phòng Hiệu trưởng, phòng họp;
- Phòng y tế trường học có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu;

236

- Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý
và giảng dạy.
d) Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu
gom rác
- Có khu vệ sinh dành riêng cho nam, dành riêng cho nữ cán bộ, giáo viên,
nhân viên; riêng cho học sinh nam, riêng cho học sinh nữ;
- Có chỗ để xe cho cán bộ, giáo viên và học sinh đảm bảo an toàn, tiện lợi;
- Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và
học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường.
đ) Thư viện
- Thư viện được trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tối thiểu và
báo, tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy và học;
- Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học
sinh;
- Thư viện được bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm.
e) Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học
- Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
+ Nhà trường có các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định;
+ Mỗi giáo viên có ít nhất một bộ văn phòng phẩm cần thiết trong quá
trình giảng dạy, một bộ sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và các tài
liệu cần thiết khác;
+ Mỗi học sinh phải có ít nhất một bộ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập
tối thiểu. Học sinh người dân tộc thiểu số được áp dụng các phương pháp dạy
học, tổ chức các hoạt động giáo dục, được hỗ trợ các tài liệu, đồ dùng học tập
phù hợp để hỗ trợ học tiếng Việt;
- Giáo viên có ý thức sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự
làm một số đồ dùng dạy học đáp ứng các yêu cầu dạy học ở Tiểu học.
- Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng
năm.
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
a) Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động của Ban đại diện
cha mẹ học sinh thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;
237

- Tổ chức các cuộc họp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện
cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện
pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến
cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
b) Công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và
phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương
- Nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các
tổ chức, đoàn thể để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường
và ở địa phương;
- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở
vật chất, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học, khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ
trợ học sinh nghèo.
c) Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy
động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân
tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục
- Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về
truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;
- Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung,
phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng
tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục tiểu học.
d) Thực hiện công khai các nguồn thu của nhà trường theo quy định hiện
hành về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
a) Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục
địa phương
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng,
tuần của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu
học;
- Dạy đủ các môn học theo quy định ở tiểu học; có kế hoạch tăng thời
lượng dạy hai môn Tiếng Việt và Toán cho học sinh có khó khăn về nhận thức;
bám sát yêu cầu cơ bản của chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời
lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh để đảm bảo
chất lượng dạy và học, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển trong
điều kiện thực tế của địa phương;
- Thực hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu.
b) Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường
- Có chương trình, kế hoạch các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
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- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch, phù hợp với lứa
tuổi học sinh;
- Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài
giờ lên lớp.
c) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
- Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi,
ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương;
- Tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; huy động được ít nhất
95% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 85% trở lên;
- Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường.
d) Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh
- Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90%;
- Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30%; xếp loại giỏi đạt ít nhất 5%;
- Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do các cấp tổ chức.
đ) Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo
vệ môi trường
- Giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho học sinh;
- Tổ chức khám sức khỏe, tiêm chủng cho học sinh;
- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
e) Hiệu quả đào tạo của nhà trường
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất
85%;
- Trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 90% trở lên.
g) Giáo dục kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình
học tập
- Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;
- Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích
cực, chủ động, sáng tạo;
- Khuyến khích học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập; chủ động hợp
tác, giúp đỡ bạn trong học tập.
18.11. Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức
chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
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19. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
19.1. Trình tự thực hiện:
a) Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng
nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của
Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.
b) Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng giáo
dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo
hồ sơ đã được kiểm tra.
Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc
trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời
gian do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.
19.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm (Bản sao các giấy tờ chứng minh thực hiện theo Điều 619Nghị
định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015):
a) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
b) Học bạ (bản chính).
c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).
d) Bản sao giấy khai sinh.
đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy
định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).
e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
g) Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo
(đối với cấp trung học cơ sở);
h) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong
học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
i) Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều
động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với
những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.
19
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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k) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với
những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
19.4. Thời hạn giải quyết:
Không quy định cụ thể.
23.5. Đối tượng thực hiện:
Cá nhân.
19.6 Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi
đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ
tỉnh, thành phố khác);
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường nơi đến hoặc Phòng giáo dục và
đào tạo nơi đến.
19.7. Kết quả thực hiện:
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở của Hiệu trưởng hoặc Phòng giáo dục
và đào tạo.
19.8. Lệ phí:
Không
19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
19.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Về đối tượng:
- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực
sự chính đáng để phải chuyển trường.
b) Điều kiện chung:
- Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy định chuyển trường và tiếp
nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban
hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường
nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Điều 4 và 5
của Quy định này.
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- Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung
học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu)
thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.
- Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang
trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai
trường hợp sau:
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài
công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học
phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem
xét,quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung
học phổ thông công lập.
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài
công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha
hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông
ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học
trường trung học phổ thông công lập.
19.11. Căn cứ pháp lí:
Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học
sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
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20. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
20.1. Trình tự thực hiện:
a) Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có)
tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.
b) Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình
độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ đẻ thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ
dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.
20.2. Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính.
20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
- Hồ sơ bao gồm: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Số lượng hồ sơ: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
20.4. Thời hạn giải quyết:
Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
20.5. Đối tượng thực hiện:
Cá nhân.
20.6. Cơ quan thực hiện:
Trung tâm giáo dục thường xuyên.
20.7. Kết quả thực hiện:
Giấy phép vào học tại lớp tương xứng với trình độ.
20.8. Phí, lệ phí:
Không.
20.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
20.10. Yêu cầu hoặc điều kiện:
Không.
20.11. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3,
Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính
phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
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21. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
21.1. Trình tự thực hiện:
a) Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển
trường.
b) Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.
21.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn xin chuyển trường.
b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.
Số lượng hồ sơ: Không quy định.
21.4. Thời hạn giải quyết:
Không quy định.
25.5. Đối tượng thực hiện:
Cá nhân.
21.6. Cơ quan thực hiện:
Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi đối tượng học bổ túc xin chuyển
đến.
21.7. Kết quả thực hiện:
Trung tâm gáio dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.
21.8. Phí, lệ phí:
Không.
21.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
21.10. Yêu cầu hoặc điều kiện:
Không.
21.11. Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số
88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục
Trung học cơ sở.
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22. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
22.1. Trình tự thực hiện:
a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho
nhà trường nơi chuyển đến;
b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có
ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào
đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;
c) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển
đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách
nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:
- Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trường;
- Học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm
học).
d) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại Văn
bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học cho nhà trường nơi chuyển đến;
đ) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận
và xếp học sinh vào lớp.
22.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;
b) Học bạ;
c) Bản sao giấy khai sinh (thực hiện theo Điều 620Nghị định số
23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015);
d) Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong
năm học).
- Số lượng: 01 bộ.

20
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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22.4. Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- 01 ngày làm việc, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý
tiếp nhận vào đơn;
- 03 ngày làm việc, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ
sơ cho học sinh;
- 01 ngày làm việc, Hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh
vào lớp.
22.5. Đối tượng thực hiện:
Cá nhân.
22.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học
nơi chuyển đến.
- Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyển đi.
22.7. Kết quả thực hiện:
Tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường.
22.8. Phí, lệ phí:
Không.
22.9. Mẫu đơn, tờ khai:
Không.
22.10. Yêu cầu, điều kiện:
Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được
chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú
nếu trường tiếp nhận đồng ý
22.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học (là văn bản hợp nhất Thông tư
số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 với Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT
ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo
dục tiểu học
1.1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy
ban nhân dân cấp xã;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định
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 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định 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.
1.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
b) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến
phụ trách cơ sở giáo dục(thực hiện theo Điều 621Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
ngày 16/02/2015);
c) Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã
21
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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1.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục
tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.8. Lệ phí
Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
- Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương.
- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền
quản lý về chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, sách giáo khoa và tài liệu
tham khảo, hoạt động giáo dục, hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trường,
đánh giá, xếp loại học sinh.
- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định.
- Phòng học:
+ Bảo đảm đúng quy cách, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về
mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định về vệ sinh trường học;
có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi;
+ Có các thiết bị: Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học
sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi có điện);
hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.
1.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
2.1. Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy
ban nhân dân cấp xã;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định
thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức,
cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo
đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào 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 độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập;
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định
thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo
cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.
2.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 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 để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;
c) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của giáo viên(thực hiện theo
Điều 622Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc.
2.5. Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
22
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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2.6. Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã;
2.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
2.8. Lệ phí:
Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
2.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ em của các gia đình.
b) Có giáo viên đạt trình độ trung cấp sư phạm.
c) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được xây dựng kiên cố
hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng;
diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2
cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em và
phương tiện phù hợp với lứa tuổi; những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp
riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; bảo đảm phòng chống cháy nổ
và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước
uống hàng ngày cho trẻ em theo quy định.
d) Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập:
- Có chiếu hoặc thảm cho trẻ em ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn
cho trẻ em ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn và ca, cốc
cho trẻ em, có đủ bô đi vệ sinh cho trẻ em dùng và một ghế cho giáo viên;
- Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục
vụ hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích;
- Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em;
- Có đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, gồm: Bộ tài liệu hướng
dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài
sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.
đ) Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập:
- Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 05
tuổi): Một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; một bàn, một ghế và một bảng cho giáo
viên; kệ để đồ dùng, đồ chơi; thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. Đốivới lớp
bán trú: Có ván hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngủ;
- Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ em bao gồm: Đồ chơi, đồ dùng và tài liệu
cho hoạt động chơi và học có chủ đích;
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- Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em;
- Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn
thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sổ theo dõi trẻ em, sổ ghi chép tổ
chức các hoạt động giáo dục của trẻ em trong ngày, tài liệu dùng để phổ biến kiến
thức nuôi dạy con cho cha mẹ.
e) Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ
nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp
ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ huynh và phải đăng ký hoạt
động với Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động như
sau:
- Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 trẻ em;
- Người chăm sóc trẻ em có đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm,
đủ năng lực chịu trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm
sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định;
- Cơ sở vật chất phải bảo đảm các điều kiện tối thiểu như sau: Phòng nuôi
dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện tích tối thiểu là 15 m2; bảo đảm an toàn, thoáng,
mát; có đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em; có đủ đồ dùng cá
nhân phục vụ trẻ em ăn, uống, ngủ, sinh hoạt và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng,
chăm sóc trẻ em; có đủ nước uống cho trẻ em hằng ngày; có phòng vệ sinh và
thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ em; có đủ nước sạch cho trẻ em dùng; có bản thỏa
thuận với phụ huynh về việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho
trẻ em tại nhóm trẻ; có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo
dục trở lại
3.1. Trình tự thực hiện:
a) Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, tổ chức, cá nhân gửi trực
tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định
thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức,
cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo
đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào 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 độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập;
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời
của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định
cho phép hoạt động giáo dục trở lại; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông
báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.
3.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
b)Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;
c)Biên bản kiểm tra.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc.
3.5. Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
3.6. Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã.
3.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục
trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
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3.8. Lệ phí:
Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
3.10. Yêu cầu, điều kiện
Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập khắc phục những nguyên nhân bị đình chỉ, tổ chức, các nhận chuẩn bị hồ
sơgửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại.
3.11. Căn cứ pháp lý
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
4.1. Trình tự thực hiện:
Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban
nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị
kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét,
kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến
bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sáp
nhập, chia, tách. Nếu không sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
thì có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp
hồ sơ nêu rõ lý do.
4.2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
b) Văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của giáo viên(thực hiện theo Điều
6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).
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Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết
25 ngày làm việc.
4.5. Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
4.6. Cơ quan thực hiện
a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp xã;
b) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao:
1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản
sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính
chính xác của bản sao so với bản chính.
2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính,
trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành
xác minh, nếu thấy cần thiết.
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4.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
4.8. Lệ phí
Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Việc sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phải bảo đảm các
yêu cầu sau đây:
Bảo đảm quy định về giáo viên, số lượng trẻ em trên một nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo, tổ chức lớp học;
Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em và giáo viên;
Góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
4.11. Căn cứ pháp lý của:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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5. Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ
chức, cá nhân đề nghị thành lập).
5.1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ
chức kiểm tra, lập biên bản;
b) Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định
thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp
của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
5.2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Không quy định
5.4. Thời hạn giải quyết:
Không quy định
5.5. Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp xã;
b) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện:
Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định giải thể phải
ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân
viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
5.8. Lệ phí:
Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện:
Không quy định.
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5.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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