
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỐ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4®26/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày OA. tháng/3 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giáo duc và Đào tao đươc chuẩn hóa tai thành phố Hồ Chí Minh • • • • X 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định, liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo 
tình hình, kết quả thực hiện kiếm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Ke hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015; 

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ban hành Ke hoạch đơn giản hóa thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thấm quyền giải quyết của ủy ban nhân 
dân thành phố năm 2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2931/TTr-
SGDĐT-VP ngày 11 tháng 8 năm 2017 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7933/TTr-
STP ngày 16 tháng 8 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 40 thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuấn hóa tại thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub .hochiminhcity. go V. vn/portal/Home/danh-muc-tthc/defaultỂ aspx. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: 
-Như Điếu 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 
- Thưcmg trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Sỏ- Tư pháp (Phòng KSTTHC); 
- Sở Thông tin và Truyền thông (Trang Web TP); 
- VPUB: CVP, PVP/VX; 
- Phòng vx (2b); 
- Trung tâm Côngj3ấo; 
- Trung tâm Tin học; 
- Lưu: VT, (VX-Tri). JtM. 

Nguyễn Thành Phong 
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PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

giáo dục và Đào tạo 

STT Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1. 
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho 
phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục 

2. 
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ 
thông chuyên 

3. Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 

4. 
Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 
hoạt động không vì lợi nhuận 

5. Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

6. Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 

7. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 

8. 
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt 
động giáo dục 

9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

BỆ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ 
quan khác (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Cơ sở giáo dục) 

STT Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1. Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 

2. 
Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triến giáo dục hòa nhập công 
lập, cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 
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tư thục 

3. 
Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển 
giáo dục hòa nhập 

4. Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 

5. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học 

c. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy 
ban nhân dân quận - huyện 

STT Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1. 
Thủ tục 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 

2. 
Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động 
giáo dục 

3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. 

4. 
Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động 
giáo dục trở lại 

5. Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

6. 
Thủ tục chuyên đôi cơ sở giáo dục mâm non bán công sang cơ sở giáo 
dục mầm non dân lập 

7. 
Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập 
trường tiểu học tư thục 

8. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học 

9. Thủ tuc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 

10. Thủ tục cho phép trường tiếu học hoạt động giáo dục trở lại 

11. Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học 

12. Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 
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13. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở 

14. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở 

15. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 

16. Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại 

17. Thủ tục giải thể hoạt động trường trung học cơ sở 

18. Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 

19. Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 

20. Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 

21. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã phường, thị trấn 

22. Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã 

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy 
ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

STT Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vưc giáo duc và đào tao • o • • 
1. Thủ tục thảnh lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

2. Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

3. 
Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo 
dục trở lại 

4. 
Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục 
tiểu học 




