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

Số: <4o25o2 /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngàyoĩ2 tháng 9 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 
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; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Xét đê nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
3021/TTr - GDĐT-VP và Tờ trình số 3022/TTr - GDĐT-yẾp ngày 31 tháng 8 
năm 2018, 

QƯYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính 
mới ban hành, bãi bỏ 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Úy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpubềhochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 
năm 2018. 



Bãi bỏ nội dung liên quan đến 07 thủ tục (có số thứ tự từ 05 đến 10 và 12) * 
đã được công bố tại Quyết định số 6870/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuân hóa tại thành phô 
Hồ Chí Minhễ 

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

Nơi nhận: 
-NhưĐiều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- TTUB: CT; 
- Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo; 
- Lưu: VT, KSTT/L.3 

Nguyễn Thành Phong 



c HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

kèm theo Quyết định số4p£5oi/QĐ-UBND ngàyats. thảng.3năm 2018 
của Chủ tịch Úy ban nhân dân thành phô Hô Chí Minh) 

Iằ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẢM QUYÈN 
TIẾP NHẬN CỦA Cơ SỠ GIÁO DỤC MẦM NON1 • • 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyêt 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 Hỗ trợ ăn trưa 
đối với trẻ em 
mẫu giáo 

Việc chi trả kinh phí hỗ 
trợ ăn trưa được thực 
hiện 2 lần trong năm 
học: 

- Lẩn 1 chi trả đủ 4 
tháng vào tháng 10 hoặc 
tháng 11 hàng năm. 

- Lân 2 chi trả đủ 5 
tháng vào tháng 2 hoặc 
tháng 3 hàng năm. 

Cơ sở 
giáo dục 
mầm non 

Không Nghị định số 
06/2018/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 1 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chính sách 
hỗ trợ ăn trưa đối với 
trẻ mẫu giáo và 
chính sách đối với 
giáo viên mầm non 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THÁM QUYÈN TIÉP 
NHẬN CỦA SỎ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO1 

STT 
Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc 

bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 
Ĩ-HCM-
271980-TT 

Thủ tục thành lập trường 
trung cấp chuyên nghiệp 

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điêu kiện đâu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực 
aiáo dục nghê nghiệp. 

2 
T-HCM-
271981-TT 

Thủ tục cho phép hoạt động 
giáo dục đối với trườne trung 
câp chuyên nghiệp 

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điêu kiện đâu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực 
aiáo dục nghê nghiệp. 

1 Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố 
thủ tục hành chính được thay thê thuộc phạm vi chức năng quàn lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 



STT 
Số hồ SO' 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc 

bãi bỏ thủ tục hành chính 

3 
T-HCM-
271982-TT 

Thủ tục sáp nhập, chia, tách, 
thành lập phân hiệu trường 
trung câp chuyên nghiệp 

4 
T-HCM-
271983-TT 

Thủ tục giải thể trường trung 
cấp chuyên nghiệp 

5 
T-HCM-
271984-TT 

Thủ tục mở ngành đào tạo 
trình độ trung cấp chuyên 
nghiệp 

6 
T-HCM-
271985-TT 

Thủ tục cho phép thành lập cơ 
sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn 
hạn (có vốn đầu tư nước 
ngoài) 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định họp tác đâu tư 
của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 
dục 7 

T-HCM-
271987-TT 

Thủ tục cho phép mở phân 
hiệu của cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định họp tác đâu tư 
của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 
dục 

1 Văn bản quy định việc bàn giao: 

- Biên bản bàn giao số 947/BB-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2016 bàn giao 
chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đắng, trường 
trung cấp chuyên nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội; 

- Công văn số 1755/VP-VX ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng ủy ban nhân dân 
thành phố về việc bàn giao chức năng - nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục chuyên 
nghiệp. 




