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PHẦN II: 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CẤP TỈNH (SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO); UBND CẤP HUYỆN, 

UBND CẤP XÃ: 

* CẤP TỈNH: 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:  

1. Thủ tục: Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Trƣờng trung học phổ thông công lập, đại diện của tổ chức 

hoặc cá nhân đối với trƣờng trung học phổ thông tƣ thục gửi 01 bộ hồ 

sơ theo quy định đến trực tiếp hoặc qua bƣu điện đến Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chƣa đúng 

quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho trƣờng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và 

thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trƣờng trung học; 

nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu 

chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo 

cho trƣờng nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đƣờng 

bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 20 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính 

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Sau thời hạn đình chỉ, nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đƣợc khắc 

phục. 
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2. Thủ tục: Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Trƣờng trung học phổ thông chuyên công lập, đại diện của tổ 

chức hoặc cá nhân đối với trƣờng trung học phổ thông chuyên tƣ thục 

gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến trực tiếp hoặc qua bƣu điện đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chƣa đúng 

quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho trƣờng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và 

thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trƣờng trung học 

chuyên; nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo 

dục. Nếu chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản 

thông báo cho trƣờng nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đƣờng 

bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 20 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính 

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Sau thời hạn đình chỉ, nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đƣợc khắc 

phục. 
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3. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trƣờng trung học phổ 

thông chuyên công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trƣờng trung 

học phổ thông chuyên tƣ thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến trực 

tiếp hoặc qua bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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, Sở 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn 

có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trƣờng trung học chuyên; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng 

văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp 

nhập, chia, tách trƣờng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu 

chƣa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp 

huyện hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý do; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, 

tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng; nếu chƣa quyết định 

sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng thì có 

văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đề 

nghị sáp nhập, chia, tách trƣờng và nêu rõlý do. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua đƣờng 

bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách 

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phƣơng án bảo đảm quyền, lợi 

ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; 

- 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. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 25 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính 

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  
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4. Thủ tục: Giải thể trường trung học phổ thông chuyên 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trƣờng trung học phổ thông 

chuyên công lập); tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng (đối với trƣờng 

trung học phổ thông chuyên tƣ thục) xây dựng phƣơng án giải thể 

trƣờng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến trực tiếp hoặc qua bƣu điện 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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, Sở 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn 

có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trƣờng trung học chuyên; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng 

văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp 

nhập, chia, tách trƣờng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu 

chƣa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp 

huyện hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý do; 

Bƣớc 4: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trƣờng; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể nhà trƣờng; Trong vòng 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ra quyết định giải thể trƣờng. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua đƣờng 

bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 20 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính 

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không 
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5. Thủ tục: Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhângửi hồ sơ theo quy định đến trực tiếp hoặc 

qua bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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 chƣa đúng quy định 

thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đúng 

quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều 

kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm 

định, ngƣời có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động 

giáo dục. Nếu chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn 

bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua đƣờng 

bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục; 

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập 

trung tâm do ngƣời có thẩm quyền cấp; 

- Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm; 

- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chƣơng trình, tài liệu dạy 

học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền 

sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của 

trung tâm. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục  

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy 

định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. 

b. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chƣơng trình, tài liệu dạy học, 

nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lƣợng giáo dục theo kế hoạch 

xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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6. Thủ tục: Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định 

đến trực tiếp hoặc qua bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ.Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, ngƣời có thẩm quyền tiếp nhận 

hồ sơ. Nếu hồ sơ chƣa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm; 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đúng 

quy định, ngƣời có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều 

kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm 

định, ngƣời có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động 

giáo dục. Nếu chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn 

bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

 Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua đƣờng 

bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo 

dục trở lại  

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Sau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, nếu các nguyên nhân dẫn 

đến việc đình chỉ đƣợc khắc phục. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-336219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dau-tu-trong-linh-vuc-giao-duc-315730.aspx
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7. Thủ tục: Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động 

giáo dục trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Trung tâm gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến trực tiếp hoặc 

qua bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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, Sở Giáo dục và Đào 

tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt động và quyết 

định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chƣa cho phép hoạt 

động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do và 

hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 4:Trả kết quả cho tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua đƣờng 

bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 20 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 

hoạt động giáo dục trở lại  

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đƣợc khắc phục. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-336219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dau-tu-trong-linh-vuc-giao-duc-315730.aspx
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* UBND CẤP HUYỆN: 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:  

1. Thủ tục: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc 

phục đƣợc những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 

huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung 

tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Nếu chƣa cho phép hoạt động 

giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và 

Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tạiBộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 

-Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình cho phép hoạt động trở lại; 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ. 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục 

đƣợc những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại và 

phải đƣợc công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-336219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dau-tu-trong-linh-vuc-giao-duc-315730.aspx
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2. Thủ tục: Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trƣờng phổ thông dân tộc bán 

trú thành lập mới), nhà trƣờng (đối với trƣờng phổ thông dân tộc bán 

trú đƣợc thành lập trên cơ sở trƣờng phổ thông) gửi hồ sơ đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào 

tạo). 

Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện tổ chức thẩm định theo nội 

dung của đề án thành lập trƣờng trong thời hạn 15 ngày làm việc; trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thành lập 

trƣờng phổ thông dân tộc bán trú; 

Bƣớc 4: 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 

trƣờng. Nếu chƣa quyết định thành lập trƣờng thì có văn bản thông báo 

cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện.  

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập trƣờng phổ thông dân tộc bán trú; 

-  Đề án thành lập trƣờng theo quy định. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ. 

Thời gian giải quyết 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định thành lập trƣờng phổ thông dân tộc bán trú  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Có đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy 

hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng đã đƣợc cơ quan quản 

lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng 

trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự 

kiến xây dựng trƣờng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng 

hƣớng xây dựng và phát triển trƣờng. Trong phƣơng hƣớng xây dựng 

và phát triển trƣờng cần bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh là ngƣời dân 

tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú theo hƣớng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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3. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trƣờng phổ thông dân tộc bán 

trú thành lập mới) hoặc nhà trƣờng (đối với trƣờng phổ thông dân tộc 

bán trú đƣợc thành lập trên cơ sở trƣờng phổ thông) gửi trực tiếp hoặc 

qua bƣu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: 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, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm 

định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, chia, tách trƣờng 

phổ thông dân tộc bán trú, nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản 

và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, 

tách trƣờng đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chƣa 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 trƣờng nêu rõ lý do; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách 

hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng; nếu chƣa quyết định sáp 

nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng thì có văn 

bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị 

sáp nhập, chia, tách trƣờng nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 

-Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách; 

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phƣơng án bảo đảm quyền, lợi 

ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; 

- 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. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ. 

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định sáp nhập, chia, tách trƣờng phổ thông dân tộc bán trú. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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4. Thủ tục: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Hiệu trƣởng trƣờng tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị 

cho phép hoạt động giáo dục gửi trực tiếp hoặc qua bƣu điện 01 bộ hồ 

sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Phòng 

Giáo dục và Đào tạo). 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho 

phép hoạt động giáo dục theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm 

định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện hoạt động của trƣờng 

tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết 

định cho phép nhà trƣờng tổ chức hoạt động giáo dục; trƣờng hợp chƣa 

quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho 

trƣờng nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 4:Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 

-Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ. 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức. 

Kết quả Quyết định cho phép trƣờng tiểu học hoạt động giáo dục trở lại. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu trƣờng tiểu học đã khắc phục đƣợc 

nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định đề 

nghị đƣợc hoạt động trở lại đƣợc Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải đƣợc công bố 

trên phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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5. Thủ tục: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Trƣờng trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá 

nhân đối với trƣờng trung học cơ sở tƣ thục gửi trực tiếp hoặc qua bƣu 

điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đếnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chƣa 

đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho trƣờng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận hồ sơ. 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và 

thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trƣờng trung học; 

nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu 

chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo 

cho trƣờng nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 

-Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

-Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ. 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục trở lại. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đƣợc 

khắc phục thì ngƣời có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định 

cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục trở lại và phải đƣợc công bố 

công khai nên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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6. Thủ tục: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo 

dục trở lại 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Sau thời hạn đình chỉ, nếu trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, 

nhà trẻ khắc phục đƣợc những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, 

trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bƣu 

điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 

huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ 

sơ. Nếu hồ sơ chƣa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trƣờng mẫu giáo, trƣờng 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 

trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 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; 

Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trƣờng mẫu giáo, 

trƣờng mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì 

Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động 

giáo dục; nếu chƣa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo 

bằng văn bản cho trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý 

do. 

Bƣớc 6:Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại  Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 

-Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại; 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra; 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ. 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Đối tƣợng thực hiện Trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ. 

Kết quả Quyết định cho phép trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục trở lại  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Sau thời hạn đình chỉ, nếu trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ 

khắc phục đƣợc những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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* CẤP XÃ: 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:  

1. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu 

học.  

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của pháp 

luật và nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

-Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chƣa 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. 

Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 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 chƣơng trình giáo dục tiểu học; nếu chƣa 

cho phép thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và 

hƣớng giải quyết, 

Bƣớc 4:Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

-Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chƣơng trình giáo dục tiểu học; 

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp 

lệ của ngƣời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục; 

- Văn bản nhận bảo trợ của một trƣờng tiểu học cùng địa bàn trong 

huyện. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch UBND cấp xã. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chƣơng trình giáo 

dục tiểu học. 

Phí, Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định. 

2. Phòng học: 

a) Bảo đảm đúng quy cách, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy 

định về vệ sinh trƣờng học; có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh 

khuyết tật học tập thuận lợi; 

b) Có các thiết bị: Bàn, ghế giáo viên, học sinh đúng quy cách và đủ 

chỗ ngồi cho học sinh; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi 

có điện); hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH (SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO); UBND CẤP 

HUYỆN; UBND CẤP XÃ: 

* CẤP TỈNH: 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:  

1. Thủ tục:Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành 

lập trường trung học phổ thông tư thục(bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học 

trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức hoặc cá nhân gửi hồ 

sơtrực tiếp hoặc qua bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực 

tế điều kiện thành lập trƣờng trung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến 

bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập 

trƣờng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chƣa đủ điều kiện thì có văn 

bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân 

đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý do; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập trƣờng; nếu chƣa quyết định thành lập hoặc cho phép thành 

lập trƣờng thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Kon Tum 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình về việc thành lập trƣờng; 

- Đề án thành lập trƣờng;  

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc 

chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự kiến làm hiệu trƣởng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng trung học phổ 

thông (hoặc trƣờng phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học 

cao nhất là trung học phổ thông). 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Có đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 
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xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng đã đƣợc 

cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng 

trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự 

kiến xây dựng trƣờng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng 

hƣớng chiến lƣợc xây dựng và phát triển trƣờng nhằm đạt đƣợc mục 

tiêu, nhiệm vụ của trƣờng chuyên. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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2. Thủ tục: Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức hoặc cá nhân (đối với Trƣờng trung học công lập 

hoặc trƣờng trung học tƣ thục) có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho 

phép hoạt động giáo dục theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.  

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chƣa đúng 

quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho trƣờng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định 

thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trƣờng trung học; nếu đủ điều 

kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chƣa quyết 

định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trƣờng 

nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục;  

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập 

hoặc quyết định cho phép thành lập trƣờng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân. 

Kết quả  Quyết định cho phép trƣờng trung học phổ thông hoạt động giáo dục  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  - Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ 

tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Có đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu 

hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất gồm: 

+ Phòng học đƣợc 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 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 trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

+ Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thƣ viện, phòng hoạt 

động Đoàn - Đội, phòng truyền thống; 

+ Khối hành chính - quản trị gồm: Phòng làm việc của hiệu trƣởng, 

phó hiệu trƣởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và 

nhân viên nhà trƣờng, phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trƣờng 

học, nhà kho, phòng thƣờng trực, phòng của các tổ chức Đảng, đoàn 
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thể; 

+ Khu sân chơi, bãi tập: Có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích 

sử dụng của trƣờng, 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 trƣờng, 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. 

- Địa điểm của trƣờng bảo đảm môi trƣờng giáo dục, an toàn cho 

học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Trƣờng học là một khu riêng, 

có tƣờng bao quanh, có cổng trƣờng và biển tên trƣờng. 

- Có chƣơng trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định 

phù hợp với mỗi cấp học. 

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất 

và đạt trình độ chuẩn đƣợc đào tạo phù hợp với từng cấp học; đủ về số 

lƣợng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, bảo đảm thực hiện chƣơng 

trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát 

triển hoạt động giáo dục. 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 
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3. Thủ tục: Sát nhập, chia tách trường Trung học phổ thông. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trƣờng trung học phổ 

thông công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trƣờng trung học phổ 

thông tƣ thục gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bƣu điện đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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, Sở 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trƣờng trung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn 

bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, 

chia, tách trƣờng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chƣa đủ 

điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân 

cấphuyệnhoặctổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý do; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, 

tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng; nếu chƣa quyết định 

sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng thì có 

văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đề 

nghị sáp nhập, chia, tách trƣờng và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách; 

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phƣơng án bảo đảm quyền, 

lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;  

- 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. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân. 

Kết quả Quyết định sáp nhập, chia, tách trƣờng trung học phổ thông công lập 

hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng trung học phổ thông tƣ thục  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 
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4. Thủ tục: Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ 

chức thành lập trường) 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng (đối với trƣờng trung học 

tƣ thục) xây dựng phƣơng án giải thể nhà trƣờng và nộp hồ sơ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum Kon Tum.  

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trƣờng; báo cáo bằng văn bản đề nghị ngƣời có thẩm quyền 

thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng ra quyết định giải thể nhà 

trƣờng; 

Bƣớc 4:Ngƣời có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập 

trƣờng ra quyết định giải thể trƣờng trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bƣớc 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Kon Tum Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân; 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ)  

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định giải thể trƣờng trung học phổ thông 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 
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5. Thủ tục: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, 

Tin học nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ngƣời có thẩm quyền quyết 

định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ 

điều kiện; nếu chƣa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho 

tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định 

và cấp quyết định thành lập; Trƣờng hợp không cấp quyết định, Sở 

Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

- Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên 

trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của 

việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chƣơng 

trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu 

tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của ngƣời dự kiến làm Giám đốc 

trung tâm; 

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin 

học; 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 
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6. Thủ tục: Sát nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ sáp nhập, chia, tách trung tâm 

ngoại ngữ, tin học trực tiếp hoặc qua bƣu điện tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 

có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ngƣời có thẩm quyền quyết định sáp 

nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện; nếu 

chƣa quyết định sáp nhập, chia, tách thì có văn bản thông báo cho tổ 

chức, cá nhân nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định 

và cấp quyết định thành lập; Trƣờng hợp không cấp quyết định, Sở 

Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Kon Tum 

-Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

- Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội 

dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp 

lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; 

chƣơng trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; 

cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của ngƣời dự kiến làm 

Giám đốc trung tâm; 

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định hành chính 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không 
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7. Thủ tục: Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - tin học (Vi phạm nghiêm trọng các 

quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc Theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ngƣời có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại 

ngữ, tin học tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung 

tâm, đề xuất phƣơng án xử lý hoặc xem xét phƣơng án xử lý do tổ 

chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết 

quả kiểm tra; 

Bƣớc 2: Căn cứ kết quả kiểm tra, ngƣời có thẩm quyền quyết định 

thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp 

bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản 

lý, nhân viên và phải đƣợc công bố công khai trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

Không quy định. 

b) Số lƣợng hồ sơ:    (bộ) 

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức                                                                    

Kết quả Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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8. Thủ tục: Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép 

thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trƣờng trung học phổ 

thông chuyên công lập; Thủ trƣởng cơ sở giáo dục đại học đối với 

trƣờng trung học phổ thông chuyên tƣ thục thuộc cơ sở giáo dục đại 

học; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trƣờng trung học phổ thông 

chuyên tƣ thục gửi hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua bƣu điện đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị 

thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng đến Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; nếu chƣa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; Thủ trƣởng cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trƣờng 

chuyên công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trƣờng chuyên tƣ 

thục thuộc tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

quyết định thành lập trƣờng chuyên công lập hoặc cho phép thành lập 

trƣờng chuyên tƣ thục thuộc cơ sở giáo dục đại học theo đề nghị của 

Thủ trƣởng cơ sở giáo dục đại học. Nếu chƣa quyết định thành lập 

hoặc cho phép thành lập trƣờng thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo 

dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý 

do. 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon 

Tum 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).  

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình về việc thành lập trƣờng; 

- Đề án thành lập trƣờng; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc 

chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự kiến làm hiệu trƣởng 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định thành lập trƣờng trung học phổ thông chuyên công lập, cho 

phép thành lập trƣờng trung học phổ thông chuyên tƣ thục  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 
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Yêu cầu, điều kiện  - Có đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng đã đƣợc 

cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình 

và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến 

xây dựng trƣờng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng 

hƣớng chiến lƣợc xây dựng và phát triển trƣờng nhằm đạt đƣợc mục 

tiêu, nhiệm vụ của trƣờng chuyên. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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9. Thủ tục: Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Trƣờng trung học chuyên công lập, đại diện của tổ chức hoặc 

cá nhân đối với trƣờng trung học chuyên tƣ thục gửi hồ sơ trực tiếp 

hoặc qua bƣu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon 

Tum 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chƣa đúng 

quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho trƣờng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ. 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định 

thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trƣờng trung học; nếu đủ điều 

kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chƣa quyết 

định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trƣờng 

nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5:Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon 

Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục; 

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập 

hoặc quyết định cho phép thành lập trƣờng; 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân. 

Kết quả Quyết định cho phép hoạt động giáo dục  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  - Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Có đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu 

hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất gồm: 

+ Phòng học đƣợc 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 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 trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

+ Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thƣ viện, phòng hoạt 

động Đoàn - Đội, phòng truyền thống; 

+ Khối hành chính - quản trị gồm: Phòng làm việc của hiệu trƣởng, 

phó hiệu trƣởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và 
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nhân viên nhà trƣờng, phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trƣờng 

học, nhà kho, phòng thƣờng 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 trƣờng, 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 trƣờng, 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. 

- Địa điểm của trƣờng bảo đảm môi trƣờng giáo dục, an toàn cho học 

sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Trƣờng học là một khu riêng, có 

tƣờng bao quanh, có cổng trƣờng và biển tên trƣờng. 

- Có chƣơng trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định 

phù hợp với mỗi cấp học. 

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất 

và đạt trình độ chuẩn đƣợc đào tạo phù hợp với từng cấp học; đủ về số 

lƣợng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, bảo đảm thực hiện chƣơng 

trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát 

triển hoạt động giáo dục. 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng. 

- Có chƣơng trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định 

đối với trƣờng chuyên. 

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lƣợng, phẩm 

chất, năng lực và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

của trƣờng chuyên. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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10. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và 

nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ.Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ 

sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tƣ vấn du học; 

nếu chƣa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức dịch vụ tƣ vấn du học và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon 

Tum 

-Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tƣ 

vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt 

động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nƣớc ngoài; kế 

hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phƣơng án giải quyết khi 

gặp vấn đề rủi ro đối với ngƣời đƣợc tƣ vấn du học; 

-  Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; 

-  Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tƣ vấn du học bao gồm các 

thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, 

trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm 

tại tổ chức dịch vụ tƣ vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt 

nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ tƣ 

vấn du học. 

b. Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tƣ vấn du học. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Đội ngũ nhân viên trực tiếp tƣ vấn du học có trình độ đại học trở lên; 

có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tƣơng đƣơng; có 

chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ tƣ vấn du học theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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11. Thủ tục: Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, 

sinh viên 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Đối với ngƣời học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc, tổ 

chức kinh tế. 

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, cha mẹ 

(hoặc ngƣời giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông; học 

sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học phải làm đơn có xác nhận của nhà trƣờng gửi về: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh 

tiểu học thuộc trƣờng hợp đƣợc hỗ trợ chi phí học tập, học sinh học 

trung học cơ sở. 

- Phòng Lao động-Thƣơng binh và Xã hội: Đối với học sinh, sinh viên 

học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Đối với học sinh học trung học phổ thông. 

Tùy theo từng đối tƣợng đƣợc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí 

học tập, kèm theo đơn là bản sao chứng thực một trong các giấy tờ 

đƣợc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tƣ liên tịch số 09. 

Riêng đối với ngƣời học học các ngành, nghề đƣợc quy định tại điểm 

h, i khoản 2 và gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai điểm a 

khoản 3 Điều 4 của Thông tƣ liên tịch số 09, kèm theo đơn đề nghị 

miễn, giảm học phí là giấy xác nhận của Nhà trƣờng. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tƣợng đang 

học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh 

phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc 

ngƣời giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung 

học cơ sở hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, quyết toán với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí 

hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh 

(hoặc học sinh) trung học phổ thông, học viên học ở các trung tâm 

giáo dục thƣờng xuyên và học sinh học tại các cơ sở giáo dục khác do 

Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi 

trả, quyết toán với Sở giáo dục và đào tạo; 

- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đƣợc cấp không quá 9 tháng/năm học 

và chi trả 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc 

tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4; 

- Trƣờng hợp cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và 

học sinh chƣa nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định 

thì đƣợc truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. 

* Chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với 

ngƣời học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc, tổ chức kinh 

tế 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh 

phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt 

(hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ (hoặc ngƣời 

giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học và học sinh trung học 

cơ sở; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí 
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cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho 

cha mẹ học sinh trung học phổ thông hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo 

dục chi trả; 

- Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, 

quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ 

học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học. 

Trƣờng hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi 

học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nơi học sinh, 

sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi học sinh, sinh viên đƣợc nhập 

học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học thì Phòng Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội tiếp tục thực hiện chi trả. Thời gian học lƣu ban, học lại, ngừng 

học, học bổ sung sẽ không đƣợc tính để chi trả tiền cấp bù miễn, giảm 

học phí; 

- Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

đƣợc cấp không quá 9 tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và 

phổ thông), 10 tháng/năm học (đối với học sinh, sinh viên học tại các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong 

năm: Lần 1 chi trả 4 tháng (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 5 

tháng (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, giáo dục đại học) vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 

tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4; 

- Trƣờng hợp cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học 

sinh phổ thông, học sinh, sinh viên chƣa nhận tiền cấp bù học phí và 

hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì đƣợc truy lĩnh trong 

kỳ chi trả tiếp theo.  

Bƣớc 3: Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nƣớc 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Đối với ngƣời học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

a) Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

- Đối với các đối tƣợng thuộc diện đƣợc miễn, giảm học phí học phổ 

thông, giáo dục thƣờng xuyên(theo mẫu phụ lục II). 

- Đối với các đối tƣợng thuộc diện đƣợc hỗ trợ chi phí học tập học phổ 

thông, giáo dục thƣờng xuyên(theo mẫu phụ lục III). 

b) Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tƣợng miễn, 

giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tƣợng sau: 

- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tƣợng ngƣời có công đối với 

đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch 

số 09(Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công 

với cách mạng:Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; 

Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong 

thời kỳ kháng chiến (nếu có); Con của người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động 

cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 

Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của 

liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như 

thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học); 
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- Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết 

định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

đối với đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của 

Thông tƣ liên tịch số 09 (Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên 

bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ)và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo 

hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận; 

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện đối với đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 

Thông tƣ liên tịch số 09(Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi 

không có nguồn nuôi dưỡng: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con 

nuôi; Mồ côi cả cha và mẹ; Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất 

tích theo quy định của pháp luật; Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn 

lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội;  Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời 

gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết 

định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Cả cha và mẹ mất tích theo quy 

định của pháp luật; Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; Cả cha và mẹ đang trong 

thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành 

quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Cha hoặc mẹ mất tích 

theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; Cha hoặc mẹ mất tích 

theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian 

chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử 

lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang 

trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp 

hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ 

sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc); 

- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp 

hoặc xác nhận cho đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 

4 Thông tƣ liên tịch số 09(Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông 

có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ); 

- Giấy chứng nhận đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ miễn học phí (theo 

mẫu) đối với đối tƣợng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ 

liên tịch số 09(Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của 

hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực 

lượng vũ trang nhân dân: Học sinh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của 

hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập và ngoài công lập); 

- Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 

do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tƣợng đƣợc quy 

định tại Điểm g Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch số 09(Học sinh, 

sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 

là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ); 

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thƣờng trú hoặc giấy đăng ký tạm trú 

đối với đối tƣợng đƣợc quy định tại Điểm k Khoản 2 (Học sinh, sinh 

viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế - 
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xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể: Người dân tộc thiểu 

số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô 

Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu; 

Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được 

xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư 

liên tịch 09)và gạch đầu dòng thứ ba Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tƣ 

liên tịch số 09(Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người 

dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có 

Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan 

có thẩm quyền. Cụ thể: Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc 

thiểu số rất ít người theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông 

tư liên tịch 09 (nêu trên);Vùng có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn: được quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch 09 (trừ 

các vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn); 

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với đối tƣợng đƣợc quy định tại 

Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ liên tịch số 09(Người tốt nghiệp 

trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả học sinh 

tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và 

trung cấp chuyên nghiệp); 

+ Sổ hƣởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động 

hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với 

đối tƣợng đƣợc quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất Điểm b Khoản 3 

Điều 4 Thông tƣ liên tịch số 09(Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh 

viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường 

xuyên); 

+ Giấy tờ chứng minh là hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp 

hoặc xác nhận cho đối tƣợng đƣợc quy định tại gạch đầu dòng thứ hai 

Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tƣ liên tịch số 09(Trẻ em học mẫu giáo 

và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định 

của Thủ tướng Chính phủ); 

2. Đối với ngƣời học tại các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập 

a) Đối với học sinh học trung học phổ thông 

-Đơn cấp bù tiền miễn, giảm học phí (theo mẫu phụ lục V) hoặc đơn 

hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu phụ lục III) 

b) Tùy theo từng đối tƣợng đƣợc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí 

học tập, kèm theo đơn là bản sao chứng thực một trong các giấy tờ 

đƣợc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tƣ số 09. Riêng đối 

với ngƣời học học các ngành, nghề đƣợc quy định tại Điểm h, i Khoản 

2 và gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 

Điều 4 của Thông tƣ liên tịch số 09, kèm theo đơn đề nghị miễn, giảm 

học phí là giấy xác nhận của Nhà trƣờng(theo mẫu). 

3. Đối với học sinh phổ thông vừa thuộc diện đƣợc miễn, giảm học phí 

vừa thuộc diện đƣợc hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ 

các giấy tờ liên quan nói trên kèm các đơn (theo mẫu phụ lục II và 

III); 

4. Ngƣời học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng 

đối với ngƣời học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu 

học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để 

làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 

kỳ học tiếp theo. 

II) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian giải quyết - Phƣơng thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tƣợng 
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đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đƣợc cấp đủ trong 9 tháng/năm học và 

chi trả 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc 

tháng 11; Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4. 

- Phƣơng thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

đối với ngƣời học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập 

Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đƣợc 

cấp đủ trong 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi 

trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả đủ 5 tháng 

vào tháng 3 hoặc tháng 4. 

Trƣờng hợp chƣa nhận tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

theo thời hạn quy định thì đƣợc truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. 

Cơ quan thực hiện Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

Đối tƣợng thực hiện Cá nhân 

Kết quả Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đƣợc cấp không quá 9 tháng/năm học 

và chi trả 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc 

tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai  

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí - dùng cho cha mẹ hoặc ngƣời giám 

hộ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập (Phụ lục II, 

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 

30/3/2016). 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Phụ lục III, Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/3/2016). 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí - dùng cho học sinh, sinh viên học 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập (Phụ 

lục IV, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, 

ngày 30/3/2016). 

- Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí - dùng cho cha mẹ hoặc 

ngƣời giám hộ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công 

lập (Phụ lục V, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH, ngày 30/3/2016). 

- Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí - dùng cho học sinh, 

sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục 

đại học thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc (Phụ lục VI, Thông tư liên tịch 

số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/3/2016). 

- Giấy xác nhận - dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc  

(Phụ lục VII, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH, ngày 30/3/2016). 

Yêu cầu, điều kiện  a) Đối tƣợng không phải đóng học phí 

Đối tƣợng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập 

bao gồm: Học sinh tiểu học; Học sinh, sinh viên sƣ phạm; Ngƣời học 

các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. 

b) Đối tƣợng đƣợc miễn học phí 

- Ngƣời có công với cách mạng và thân nhân của ngƣời có công với 

cách mạng theo Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng số 

26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 

04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng. 
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- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có 

khó khăn về kinh tế. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dƣới 16 tuổi không có nguồn nuôi 

dƣỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ. Cụ thể: 

+ Bị bỏ rơi chƣa có ngƣời nhận làm con nuôi; 

+ Mồ côi cả cha và mẹ; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại mất tích theo quy định của 

pháp luật; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại đang hƣởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại đang trong thời gian chấp hành 

án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm 

hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; 

+ Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; 

+ Cả cha và mẹ đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở 

bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

+ Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 

hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng 

giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và ngƣời còn lại 

đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà 

xã hội; 

+ Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và ngƣời còn lại 

đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp 

hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ 

sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cha hoặc mẹ đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo 

trợ xã hội, nhà xã hội và ngƣời còn lại đang trong thời gian chấp hành 

án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm 

hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

- Ngƣời từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trƣờng hợp quy 

định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

10 năm 2013 của Chính phủ (nêu trên) mà đang học phổ thông, học 

nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và 

binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lƣợng vũ trang 

nhân dân. 

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề 

nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên). 

- Học sinh trƣờng phổ thông dân tộc nội trú, trƣờng dự bị đại học, 

khoa dự bị đại học. 

- Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo 

dục đại học là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

- Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: 

Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải 

phẫu bệnh. 

- Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời ở vùng có điều 
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kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định 

của cơ quan có thẩm quyền. 

- Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học 

các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lƣợng nguyên tử. 

- Ngƣời tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. 

- Ngƣời học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề 

khó tuyển sinh nhƣng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trƣởng 

cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ƣơng quy 

định. 

- Ngƣời học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục 

nghề nghiệp. 

c) Đối tƣợng đƣợc giảm học phí 

- Các đối tƣợng đƣợc giảm 70% học phí gồm: 

+ Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc 

thù trong các trƣờng văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, 

gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca 

tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân 

ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống; 

+ Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, 

tuồng, cải lƣơng, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

quy định; 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số 

(không phải là dân tộc thiểu số rất ít ngƣời) ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

- Các đối tƣợng đƣợc giảm 50% học phí gồm: 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công 

nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh 

nghề nghiệp đƣợc hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên; 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận 

nghèo theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

d) Đối tƣợng đƣợc hỗ trợ chi phí học tập 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ 

hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, 

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012. 

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ  

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

- Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ  

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Lao động, 

thương binh và Xã hội 

- Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của 

Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ 

KHĂN 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

 

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, 

ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

 

1. Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-

2015; 

2. Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tƣ của Chƣơng 

trình 135 năm 2014 và năm 2015; 

3. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy 

banDân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tƣ 

của Chƣơng trình 135 và Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tƣ của 

chƣơng trình 135 năm 2014 và năm 2015. 

4. Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt danh 

sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 năm 

2014 và năm 2015. 

5. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành danh 

Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; 

6. Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ về Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo 

và Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc bổ sung huyện 

Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh Mục các huyện nghèo đƣợc 

hƣởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của 

Chính phủ về Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. 

7. Các địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn đƣợc quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hƣớng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Đầu tƣ. 

Các quyết định khác của cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định 

mới về danh sách các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (nếu có). 
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PHỤ LỤC II 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập) 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông) 

Họ và tên (1): 

Là Cha/mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) của em (2): 

Hiện đang học tại lớp: 

Trƣờng: 

Thuộc đối tƣợng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị đƣợc xem xét để 

đƣợc miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  …..…, ngày    tháng    năm….. 

Ngƣời làm đơn (3) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Đối với đối tƣợng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ), đối với học sinh phổ 

thông ghi tên của học sinh. 

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 

(3) Cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ)/học sinh phổ thông. 
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PHỤ LỤC III 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Kèm theo Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tƣợng đƣợc hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP) 

 

Kính gửi: cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo/Sở giáo dục đào tạo (1) 

Họ và tên (2): 

Là cha/mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) của em (3): 

Hiện đang học tại lớp: 

Trƣờng: 

Thuộc đối tƣợng: (ghi rõ đối tƣợng đƣợc quy định tại Thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị đƣợc xem xét để 

đƣợc cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ………, ngày …… tháng …… năm…… 

Ngƣời làm đơn (4) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5) 

Xác nhận em: ……………………………………………………………………………………… 

Hiện đang học tại lớp ……………… Học kỳ: …………… Năm học: ………………………….. 

 

 ………, ngày …… tháng …… năm…… 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu 

học mầm non và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ 

thông ngoài công lập. 

(2) Đối với đối tƣợng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ), đối với học sinh phổ 

thông ghi tên của học sinh. 

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 

(4) Cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ)/học sinh phổ thông. 

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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PHỤ LỤC IV 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công 

lập) 

 

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Lớp:                                         Khóa:                                        Khoa: 

Mã số sinh viên: 

Thuộc đối tƣợng: (ghi rõ đối tƣợng đƣợc quy định tại Nghị định 86) 

Đã đƣợc hƣởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã đƣợc hƣởng chế độ miễn giảm học 

phí, cấp học và trình độ đào tạo): 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị đƣợc Nhà trƣờng 

xem xét để đƣợc miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

Xác nhận của Khoa 

(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên) 

……, ngày .... tháng .... năm…… 

Ngƣời làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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PHỤ LỤC V 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập) 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo/Sở Giáo dục và Đào tạo (1) 

Họ và tên (2): 

Là cha/mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) của em (3): 

Hiện đang học tại lớp: 

Là học sinh trƣờng: 

Thuộc đối tƣợng: (ghi rõ đối tƣợng đƣợc quy định tại Thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị đƣợc xem xét để 

đƣợc cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ………….., ngày    tháng     năm 

Ngƣời làm đơn (4) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5) 

Xác nhận em: ……………………………………………………………………………………. 

Hiện đang học tại lớp …………………. Học kỳ: …………… Năm học: …………………….. 

  

  ………, ngày .... tháng…. năm…… 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học 

phổ thông gửi sở GD và ĐT. 

(2) Đối với đối tƣợng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ) đối với học sinh phổ 

thông ghi tên của học sinh. 

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 

(4) Cha mẹ (hoặc ngƣời giám hộ)/học sinh phổ thông. 

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

  

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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PHỤ LỤC VI 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 

ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp 

nhà nƣớc, tổ chức kinh tế) 

 

Kính gửi: Phòng Lao động-Thƣơng binh và Xã hội (cấp huyện) 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Lớp:                                          Khóa                                        Khoa: 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: 

Hộ khẩu thƣờng trú (ghi đầy đủ): 

Xã (Phƣờng): ………………………….. Huyện (Quận): ………………………….. 

Tỉnh (Thành phố): …………………………………………………………………… 

Thuộc đối tƣợng: (ghi rõ đối tƣợng đƣợc quy định tại Thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị đƣợc xem xét, 

giải quyết để đƣợc cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ………, ngày .... tháng .... năm ….. 

Ngƣời làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc của 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc, tổ chức kinh tế 

Trƣờng: …………………………………………………………………………………… 

Xác nhận anh/chị: ………………………………… 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ……… Học kỳ: ….… Năm 

học ……….…… khoa ………….. khóa học ………. thời gian khóa học ……… (năm); 

Hình thức đào tạo: ………………………….. (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...). 

Kỷ luật: ……………………….. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Mức thu học phí: ……………..đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu 

theo niên chế). 

Đề nghị phòng lao động - thƣơng binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí 

cho anh/chị theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ………, ngày…. tháng…. năm…… 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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PHỤ LỤC VII 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Kèm theo Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài 

công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc, tổ 

chức kinh tế) 

 

Kính gửi: ………………………………(1) 

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập xác nhận 

Trƣờng: ..................................................................................................................... 

Xác nhận em: ............................................................................................................. 

Hiện đang học tại lớp ………………… Học kỳ: ………… Năm học: ................................ 

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc 

cơ sởgiáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc, tổ chức kinh tế xác 

nhận 

Trƣờng: …………………………………………………………………………………………… 

Xác nhận anh/chị: ………………………………….. 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ……… Học kỳ: ……… Năm 

học ……….. khoa …………… khóa học ……… thời gian khóa học ………. (năm); 

Hình thức đào tạo: ………………………… (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...). 

Kỷ luật: ……………………………… (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Mức thu học phí: ……………………… đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi 

về mức thu theo niên chế). 

Đề nghị phòng giáo dục đào tạo/sở giáo dục và đào tạo/Phòng Lao động-Thƣơng binh và Xã hội 

xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  ………, ngày…. tháng….. năm….. 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở: gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học 

phổ thông: gửi sở GD và ĐT; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học: gửi Phòng Lao động-Thƣơng binh và Xã hội. 
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12. Thủ tục: Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức phải lập hồ sơ theo quy định và gửi về Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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, Sở Giáo dục và Đào 

tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt động và quyết 

định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chƣa cho phép hoạt 

động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do và 

hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cho phép hoạt động giáo dục, trong đó nêu rõ điều 

kiện đáp ứng hoạt động tƣơng ứng với các nhiệm vụ; 

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập 

hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01(bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức (Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập). 

Kết quả Quyết định cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 

hoạt động giáo dục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Có cơ sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp 

với đặc điểm ngƣời khuyết tật, gồm: 

- Trụ sở, phòng làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 

- Phòng học, phòng chức năng tƣơng ứng để thực hiện các hoạt động 

của trung tâm; 

- Khu nhà ở cho học sinh đối với trung tâm có ngƣời khuyết tật nội trú; 

- Phƣơng tiện, thiết bị, công cụ sử dụng để đánh giá, can thiệp, dạy 

học, hƣớng nghiệp, dạy nghề; 

- Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động 

của trung tâm. 

b) Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ 

chuyên môn phù hợp với các phƣơng thức giáo dục ngƣời khuyết tật. 

c) Nội dung chƣơng trình giáo dục và tài liệu bồi dƣỡng, tƣ vấn phù 

hợp với các phƣơng thức giáo dục ngƣời khuyết tật. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-336219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dau-tu-trong-linh-vuc-giao-duc-315730.aspx
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13. Thủ tục: Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ, nộp hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành 

lập trƣờng theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

thành lập trƣờng phổ thông dân tộc nội trú. Trƣờng hợp chƣa quyết 

định thành lập trƣờng thì có văn bản thông báo cho các cơ quan có liên 

quan nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Kon Tum. 

 Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình về việc thành lập trƣờng; 

- Đề án thành lập trƣờng; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc 

chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự kiến làm hiệu trƣởng 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức (Sở Giáo dục và Đào tạo). 

Kết quả Quyết định thành lập trƣờng phổ thông dân tộc nội trú. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Có đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục đã đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

b) Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng 

trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự 

kiến xây dựng trƣờng, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng 

hƣớng chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-336219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dau-tu-trong-linh-vuc-giao-duc-315730.aspx
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14. Thủ tục: Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông hoạt động giáo dục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động 

giáo dục theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum.  

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho 

phép hoạt động giáo dục thực hiện. Nếu hồ sơ chƣa đúng quy định thì 

thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 

nhà trƣờng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trƣờng 

phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trƣờng phổ thông dân tộc nội trú 

cấp huyện (có cấp trung học phổ thông) hoạt động giáo dục. Nếu chƣa 

quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho 

nhà trƣờng nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5: Tổ chức nhận kết quả tại tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục; 

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập 

hoặc quyết định cho phép thành lập trƣờng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Trƣờng phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ 

thông. 

Kết quả  Quyết định cho phép trƣờng phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và 

trƣờng phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện (có cấp trung học phổ 

thông) hoạt động giáo dục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  - Có quyết định thành lập trƣờng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị tƣơng ứng với từng cấp học theo 

quy định tại Nghị định này và bảo đảm tiêu chí của trƣờng chuẩn quốc 

gia, ngoài ra còn có thêm các điều kiện sau đây: 

+ Khu nội trú có diện tích sử dụng tối thiểu 06 m
2
/học sinh; 

+ Phòng ở nội trú, nhà ăn cho học sinh và các trang thiết bị kèm theo; 

+ Nhà công vụ cho giáo viên; 

+ Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc với các thiết bị kèm theo; 

+ Phòng học và thiết bị giáo dục hƣớng nghiệp, dạy nghề phổ thông, 

nghề truyền thống của các dân tộc phù hợp với địa phƣơng. 
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- Địa điểm của trƣờng bảo đảm môi trƣờng giáo dục, an toàn cho học 

sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. 

- Có chƣơng trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với 

mỗi cấp học theo quy định. 

- Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất 

và đạt trình độ chuẩn đƣợc đào tạo theo quy định phù hợp đối với cấp 

học; đủ về số lƣợng theo cơ cấu về loại hình giáo viên bảo đảm thực 

hiện chƣơng trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát 

triển hoạt động giáo dục. 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-336219.aspx
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15. Thủ tục: Sát nhập, chia tách trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú cấp 

huyện, cấp tỉnh 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trƣờng trung học phổ 

thông; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trƣờng trung học tƣ thục nộp 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở 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, Sở 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có 

liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trƣờng trung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn 

bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, 

chia, tách trƣờng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chƣa đủ 

điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấphuyệnhoặc 

tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý do; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, 

tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng; nếu chƣa quyết định 

sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng thì có 

văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đề 

nghị sáp nhập, chia, tách trƣờng và nêu rõ lý do 

Bƣớc 5: Tổ chức nhận kết quả tại sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách; 

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phƣơng án bảo đảm quyền, lợi 

ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; 

- 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. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân. 

Kết quả Quyết định sáp nhập, chia, tách trƣờng phổ thông dân tộc nội trú. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-336219.aspx
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16. Thủ tục: Giải thể trường trung học phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp 

tỉnh(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng (đối với trƣờng trung học 

tƣ thục) xây dựng phƣơng án giải thể nhà trƣờng và nộp hồ sơ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.  

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Thực hiện xây dựng 

phƣơng án giải thể trƣờng,Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trƣờng phổ 

thông dân tộc nội trú công lập); tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng (đối 

với trƣờng phổ thông dân tộc nội trú tƣ thục), trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể trƣờng. Quyết định giải thể 

trƣờng 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 đƣợc công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng; 

Bƣớc 4:Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trƣờng; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể nhà trƣờng; 

Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể trƣờng. 

Bƣớc 5:Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Kon Tum.  

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân; 

- Phƣơng án giải thể trƣờng 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ)  

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định giải thể trƣờng phổ thông dân tộc nội trú. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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17. Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. 

Trình tự thực hiện Bƣớc1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và 

Đào tạo . 

- Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).  

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn 

cá nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo 

dục và Đào tạo . 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00- 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).  

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

* Đối với THPT 

- Đơn xin chuyển trƣờng do cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ ký. 

- Học bạ (bản chính) và kèm theo phiếu ghi điểm (nếu chuyển giữa học 

kỳ). 

- Bằng tốt nghiệp cấp dƣới bản công chứng (hoặc giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời). 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 ghi rõ loại hình trƣờng đƣợc 

tuyển (công lập hoặc ngoài công lập) do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi 

cấp. 

- Giấy giới thiệu chuyển trƣờng do Hiệu trƣởng nhà trƣờng nơi đi cấp. 

- Giấy giới thiệu chuyển trƣờng (đối với các trƣờng trực thuộc Sở) do 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp. 

- Các giấy tờ hợp lệ để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên, khuyến khích trong 

học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). 

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều 

động công tác của cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ tại nơi sẽ chuyển 

đến với những học sinh chuyển nơi cƣ trú đến từ tỉnh, thành phố khác. 

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phƣơng nơi học sinh cƣ trú với 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn về gia đình. 

* Đối với THCS 

- Đơn xin chuyển trƣờng do cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ ký. 

- Học bạ (bản chính). 

- Bằng tốt nghiệp cấp học dƣới (bản công chứng). 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông 

quy định cụ thể loại hình trƣờng đƣợc tuyển (công lập hoặc ngoài công 

lập). 

- Giấy giới thiệu chuyển trƣờng do Hiệu trƣởng nhà trƣờng nơi đi cấp. 

- Giấy giới thiệu chuyển trƣờng do Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(đối với cấp trung học cơ sở); 

- Các giấy tờ hợp lệ để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên, khuyến khích trong 

học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). 

- Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều 

động công tác của cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ tại nơi sẽ chuyển 

đến với những học sinh chuyển nơi cƣ trú đến từ tỉnh, thành phố khác. 
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- Giấy xác nhận của chính quyền địa phƣơng nơi học sinh cƣ trú với 

những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình. 

* Đối với Tiểu học 

-  Đơn xin học chuyển trƣờng của cha mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu học sinh; 

-  Học bạ; 

-  Bản sao giấy khai sinh; 

- Bảng kết quả học tập (đối với trƣờng hợp học chuyển trƣờng trong 

năm học). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Chƣa quy định 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Cá nhân 

Kết quả Giấy giới thiệu 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Học sinh chuyển nơi cƣ trú theo cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ. 

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do 

thực sự chính đáng để phải chuyển trƣờng. 

* Việc chuyển trƣờng từ trƣờng trung học phổ thông ngoài công lập 

sang trƣờng trung học phổ thông công lập chỉ đƣợc xem xét, giải quyết 

trong hai trƣờng hợp sau: 

a) Trƣờng hợp học sinh đang học tại trƣờng trung học phổ thông ngoài 

công lập phải chuyển nơi cƣ trú theo cha mẹ hoặc ngƣời giám hộ đến 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có 

trƣờng trung học phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trƣờng hợp cụ thể đối với 

việc chuyển vào học trƣờng trung học phổ thông công lập. 

b) Trƣờng hợp học sinh đang học tại trƣờng trung học phổ thông ngoài 

công lập thuộc loại trƣờng có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cƣ trú 

theo cha hoặc mẹ hoặc ngƣời giám hộ, mà ở đó không có trƣờng trung 

học phổ thông ngoài công lập có chất lƣợng tƣơng đƣơng thì Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trƣờng hợp 

cụ thể đối với việc chuyển vào học trƣờng trung học phổ thông công 

lập. 

* Việc chuyển trƣờng đƣợc thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm 

học hoặc trong thời gian hè trƣớc khi khai giảng năm học mới. Trƣờng 

hợp ngoại lệ về thời gian do Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối 

với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với 

cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định. 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của BộGiáo 

dục và Đào tạo 
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18. Thủ tục: Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối 

với trường mầm non. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về kiểm định chất lƣợng giáo 

dục và công nhận trƣờng mầm non đạt chuẩn quốc gia đối với trƣờng 

mầm non, trƣờng mầm non tiến hành tự đánh giá theo các mức. Xét 

thấy trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục ở mức nào hoặctrƣờng 

mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào;trƣờng làm hồ sơ, báo cáo 

tự đánh giá và có công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ 

nguyện vọng đánh giá ngoài trƣờng mầm non để đƣợc công nhận đạt 

kiểm định chất lƣợng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia, 

hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lƣợng và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo để thẩm định. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phốtiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

đăng ký đánh giá ngoài của trƣờng mầm non trên địa bàn thuộc phạm 

vi quản lý, thông báo cho trƣờng mầm non biết hồ sơ đƣợc chấp nhận 

hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.  

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trƣờng mầm non đã đƣợc chấp 

nhận về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

+ Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 3: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 03 tháng (90 ngày) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá 

ngoài củaPhòng Giáo dục và Đào tạo, thông báo cho Phòng Giáo dục 

và Đào tạo biết hồ sơ đƣợc chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài hoặc trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh thành lập đoàn đánh giá ngoài và hoàn thành việc thẩm định 

theo đề nghị của PhòngGiáo dục và Đào tạo. Trƣờng hợp hồ sơ không 

đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lại 

hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu PhòngGiáo dục và Đào tạobổ sung cho 

hợp lệ. 

- Đoàn đánh giá ngoài cấp tỉnh (trong trƣờng hợp trƣờng mầm non đề 

nghị công nhận đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài gồm các 

thành viên trong ngành giáo dục, đoàn đánh giá ngoài có từ 05 đến 07 

thành viên; trong trƣờng hợp trƣờng mầm non đề nghị công nhận đạt 

chuẩn quốc gia, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đƣợc ủy quyền 

quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài gồm đại diện các cơ quan 

chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định, đoàn 

đánh giá ngoài có ít nhất 07 thành viên). Căn cứ kết quả đánh giá 

ngoài, xét thấy trƣờng mầm non đạt ở mức nào, đoàn đánh giá ngoài 

làm tờ trình đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 

chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục hoặc trình chủ 

tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn 

quốc gia ở mức độ đó.  
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Bƣớc 5:Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo ra Quyết định chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục theo cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4 mà trƣờng mầm non đạt đƣợc. 

Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo 

cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định cấp bằng công nhận trƣờng 

đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1 hoặc mức độ 2) cho trƣờng mầm non 

Bƣớc 6:Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon 

Tum. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ nguyện vọng đánh 

giá ngoài trƣờng mầm non để đƣợc công nhận đạt kiểm định chất 

lƣợng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia, hoặc đồng thời 

công nhận đạt kiểm định chất lƣợng và công nhận đạt chuẩn quốc gia 

gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo để thẩm định. 

- Báo cáo tự đánh giá của trƣờng mầm non theo từng nội dung của tiêu 

chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc 

giatheo Thông tƣ số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Báo cáo kết quả tự đánh giá của trƣờng mầm non 

b. Số lƣợng hồ sơ: 02(bộ). 

Thời gian giải quyết 90ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ, 

Hội Khuyến học tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính, Bằng công nhận UBND tỉnh, Chứng nhận của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Trƣờng Mầm non đƣợc kiểm định chất lƣợng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia cần đạt đƣợc các yêu cầu, điều kiện sau: 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng  

Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng  

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non đƣợc quy định tại Luật 

giáo dục, định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng theo 

từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trƣờng;  

b) Đƣợc xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Đƣợc công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trƣờng 

hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trƣờng (nếu có) hoặc 

đăng tải trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng của địa phƣơng, 

trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

Tiêu chí1.2: Hội đồng trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ 

thục) và các hội đồng khác  

a) Đƣợc thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;  

c) Các hoạt động đƣợc định kỳ rà soát, đánh giá. 
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Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng 

 a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trƣờng có cơ cấu tổ chức 

theo quy định; 

 b) Hoạt động theo quy định; 

 c) Hằng năm, các hoạt động đƣợc rà soát, đánh giá.  

Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng  

a) Có hiệu trƣởng, số lƣợng phó hiệu trƣởng theo quy định; b) Tổ 

chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định;  

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định. 

Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo  

a) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đƣợc phân chia theo độ tuổi; trong 

trƣờng hợp số lƣợng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số 

trẻ tối đa quy định tại Điều lệ trƣờng mầm non thì đƣợc tổ chức thành 

nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép; 

b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đƣợc tổ chức học 02 buổi trên ngày;  

c) Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 02 (hai) trẻ cùng một 

dạng khuyết tật.  

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản  

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trƣờng đƣợc lƣu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài 

chính và tài sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo 

quy định quy chế chi tiêu nội bộ đƣợc bổ sung, cập nhật phù hợp với 

điều kiện thực tế và các quy định hiện hành;  

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để 

phục vụ các hoạt động giáo dục.  

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên  

a) Có kế hoạch bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên và nhân viên;  

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, 

hợp lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trƣờng;  

c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc đảm bảo các quyền theo 

quy định.  

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục  

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực 

tế địa phƣơng và điều kiện của nhà trƣờng;  

b) Kế hoạch giáo dục đƣợc thực hiện đầy đủ;  

c) Kế hoạch giáo dục đƣợc rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

Tiêu chí1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc tham gia thảo luận, đóng 

góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên 

quan đến các hoạt động của nhà trƣờng;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm 

quyền xử lý của nhà trƣờng đƣợc giải quyết đúng pháp luật;  

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

Tiêu chí1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trƣờng học 

a) Có phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thƣơng tích; an toàn phòng, chống cháy, 

nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; 

phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà 

trƣờng; những trƣờng có tổ chức bếp ăn cho trẻ đƣợc cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;  
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b) Có hộp thƣ góp ý, đƣờng dây nóng và các hình thức khác để tiếp 

nhận, xử lý các thông tin phản ánh của ngƣời dân; đảm bảo an toàn cho 

cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và trẻ trong nhà trƣờng; 

c) Không có hiện tƣợng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về 

bình đẳng giới trong nhà trƣờng.  

 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng  

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

 b) Đƣợc đánh giá đạt chuẩn hiệu trƣởng trở lên;  

c) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo 

dục theo quy định.  

 Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

 a) Có đội ngũ giáo viên đủ về số lƣợng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo 

thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non theo quy định;  

b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định; c) Có ít 

nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.  

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên  

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm 

vụ do hiệu trƣởng phân công;  

b) Đƣợc phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực;  

c) Hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao.  

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.  

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vƣờn 

 a) Diện tích khu đất xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng bình quân 

tối thiểu cho một trẻ đảm bảo theo quy định;  

b) Có cổng, biển tên trƣờng, tƣờng hoặc hàng rào bao quanh; khuôn 

viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trƣờng thân thiện và an 

toàn cho trẻ;  

c) Có sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; 

sân chơi - cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trƣờng, an 

toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ đƣợc sử dụng.  

 Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục 

vụ học tập  

a) Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tƣơng ứng với số nhóm 

lớp theo độ tuổi;  

b) Có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ (có thể dùng phòng sinh hoạt 

chung làm phòng ngủ đối với lớp mẫu giáo); có phòng để tổ chức hoạt 

động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng, 

đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu tối thiểu hoạt động nuôi dƣỡng, chăm 

sóc và giáo dục trẻ;  

c) Có hệ thống đèn, hệ thống quạt (ở nơi có điện); có tủ đựng hồ sơ, 

thiết bị dạy học.  

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị  

a) Có các loại phòng theo quy định; 

b) Có trang thiết bị tối thiểu tại các phòng;  

c) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc bố trí hợp 

lý đảm bảo an toàn, trật tự.  

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn  

a) Bếp ăn đƣợc xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố;  

b) Kho thực phẩm đƣợc phân chia thành khu vực để các loại thực 

phẩm riêng biệt, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;  

c) Có tủ lạnh lƣu mẫu thức ăn,  

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  
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a) Có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ 

nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;  

b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định 

phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ;  

c) Hằng năm các thiết bị đƣợc kiểm kê, sửa chữa.  

Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nƣớc  

a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên 

nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trƣờng; phòng vệ sinh đảm bảo 

sử dụng thuận lợi cho trẻ khuyết tật;  

b) Có hệ thống thoát nƣớc đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; hệ thống nƣớc 

sạch đảm bảo nƣớc uống và nƣớc sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và 

trẻ;  

c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng.  

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội 

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ  

a) Đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện 

cha mẹ học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

 Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trƣờng; 

a) Tham mƣu cấp ủy đảng, chính quyền địa phƣơng để thực hiện kế 

hoạch giáo dục của nhà trƣờng;  

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, ngành giáo dục, về mục 

tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng;  

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá 

nhân đúng quy định.  

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ  

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non  

a) Tổ chức thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non theo kế hoạch; 

b) Nhà trƣờng phát triển Chƣơng trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành phù hợp quy định về chuyên môn của cơ 

quan quản lý giáo dục, với điều kiện nhà trƣờng;  

c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm 

non và có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.  

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 

 a) Thực hiện linh hoạt các phƣơng pháp, đảm bảo phù hợp với mục 

tiêu nội dung giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà 

trƣờng; 

 b) Tổ chức môi trƣờng giáo dục theo hƣớng tạo điều kiện cho trẻ đƣợc 

vui chơi, trải nghiệm;  

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù 

hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế.  

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dƣỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trƣờng phối hợp với cơ sở y tế địa phƣơng tổ chức các hoạt 

động chăm sóc sức khỏe cho trẻ; 

 b) 100% trẻ đƣợc kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá 

tình trạng dinh dƣỡng bằng biểu đồ tăng trƣởng theo quy định;  

c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dƣỡng, thừa cân, béo phì đƣợc can thiệp 

bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dƣỡng của trẻ cải thiện 

so với đầu năm học. 

 Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục  

a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ 
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dƣới 5 tuổi; trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 

tuổi 80% đối với trẻ dƣới 5 tuổi;  

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chƣơng trình giáo dục mầm non đạt ít 

nhất 85%; trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%;  

c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đƣợc nhà 

trƣờng quan tâm giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân.  

Mục 2. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG MẦM NON MỨC 2  

Trƣờng mầm non đạt Mức 2 khi đảm bảo các quy định tại Mục 1 

Chƣơng này và các quy định sau:  

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng  

Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng Nhà trƣờng có các giải pháp giám sát việc thực hiện phƣơng 

hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển. Tiêu chí 1.2: Hội đồng 

trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ thục) và các hội đồng 

khác. Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng nuôi 

dƣỡng, chăm sóc và giáodục trẻ của nhà trƣờng. 

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng  

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động 

theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít 

nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành 

nhiệm vụ trở lên; 

 b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động 

của nhà trƣờng.  

Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng  

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện đƣợc ít nhất 01 

(một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lƣợng và hiệu 

quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng đƣợc định kỳ rà soát 

đánh giá, điều chỉnh.  

Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo Số trẻ trong các nhóm 

trẻ và lớp mẫu giáo không vƣợt quá quy định và đƣợc phân chia theo 

độ tuổi.  

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản  

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành 

chính, tài chính và tài sản của nhà trƣờng; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi 

phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo 

kết luận của thanh tra, kiểm toán.  

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên Có biện pháp để 

phát huy đƣợc năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trong 

việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng.  

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục Các biện pháp chỉ đạo, 

kiểm tra, đánh giá của nhà trƣờng đối với các hoạt động nuôi dƣỡng, 

chăm sóc và giáo dục trẻ, đƣợc cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả.  

Tiêu chí 1.9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Các biện pháp và cơ chế 

giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trƣờng đảm bảo 

công khai, minh bạch, hiệu quả.  

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trƣờng học  

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ đƣợc phổ biến, hƣớng 

dẫn thực hiện phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực 

phẩm; an toàn phòng chống tai nạn, thƣơng tích; an toàn phòng, chống 

cháy nổ; an toàn phòng, chống thảm họa thiên tai; phòng, chống dịch 
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bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong 

nhà trƣờng; b) Nhà trƣờng thƣờng xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, 

xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đƣờng, an ninh 

trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. 

 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng  

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 

năm đƣợc đánh giá đạt chuẩn hiệu trƣởng ở mức khá trở lên;  

b) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; đƣợc 

giáo viên, nhân viên trong trƣờng tín nhiệm. 

 Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên  

a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 55%; đối 

với các trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 40%; trong 05 năm liên 

tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào 

tạo đƣợc duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít 

nhất 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và ít nhất 

50% ở mức khá trở lên đối với trƣờng thuộc vùng khó khăn;  

c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo 

viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.  

 Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên  

a) Số lƣợng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân 

viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vƣờn  

a) Diện tích xây dựng công trình và diện tích sân vƣờn đảm bảo theo 

quy định; 

 b) Khuôn viên có tƣờng bao ngăn cách với bên ngoài; có sân chơi của 

nhóm, lớp; có nhiều cây xanh tạo bóng mát sân trƣờng, thƣờng xuyên 

đƣợc chăm sóc, cắt tỉa đẹp; có vƣờn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, 

bảo vệ và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập;  

c) Khu vực trẻ chơi có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định; 

có rào chắn an toàn ngăn cách với ao, hồ (nếu có).  

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục 

vụ học tập  

a) Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục thể chất, phòng 

giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy định 

 b) Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu đảm bảo đủ 

theo quy định, đƣợc sắp xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện khi sử dụng.  

 Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị  

a) Đảm bảo diện tích theo quy định;  

b) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có mái che đảm 

bảo an toàn, tiện lợi.  

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn Bếp ăn đảm bảo theo quy định tại 

Điều lệ trƣờng mầm non.  

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  

a) Hệ thống máy tính đƣợc kết nối Internet phục vụ công tác quản lý 

hoạt động dạy học;  

b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định; 

c) Hằng năm, đƣợc bổ sung các thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự 

làm. 
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Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nƣớc  

a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên 

nhân viên thuận tiện, đƣợc xây dựng phù hợp với cảnh quan và theo 

quy định  

b) Hệ thống cung cấp nƣớc sạch, hệ thống thoát nƣớc, thu gom và xử 

lý chất thải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.  

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội  

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ Phối hợp có hiệu quả với nhà 

trƣờng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt 

động giáo dục; hƣớng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ trƣơng 

chính sách về giáo dục đối với cha mẹ trẻ.  

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trƣờng  

a) Tham mƣu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà 

trƣờng thực hiện phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển;  

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các hoạt 

động lễ hội, sự kiện theo kế hoạch, phù hợp với truyền thống của địa 

phƣơng.  

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ. 

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non  

a) Tổ chức thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non đảm bảo chất 

lƣợng;  

b) Nhà trƣờng phát triển Chƣơng trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với văn hóa địa phƣơng, đáp ứng 

khả năng và nhu cầu của trẻ.  

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 

Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá môi trƣờng 

xung quanh phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và điều kiện thực tế.  

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dƣỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trƣờng tổ chức tƣ vấn cho cha mẹ trẻ hoặc ngƣời giám hộ về 

các vấn đề liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần của 

trẻ; 

 b) Chế độ dinh dƣỡng của trẻ tại trƣờng đƣợc đảm bảo cân đối đáp 

ứng nhu cầu dinh dƣỡng, đảm bảo theo quy định;  

c) 100% trẻ suy dinh dƣỡng, thừa cân, béo phì đƣợc can thiệp bằng 

những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dƣỡng của trẻ cải thiện so 

với đầu năm học. 

 Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

 a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% đối với trẻ 

dƣới 5 tuổi; trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 

tuổi 85% đối với trẻ dƣới 5 tuổi;  

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chƣơng trình giáo dục mầm non đạt ít 

nhất 95%; trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90%; 

 c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) đƣợc đánh giá có tiến bộ đạt ít 

nhất 80%. 

Mục 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG MẦM NON MỨC 3  

Trƣờng mầm non đạt Mức 3 khi đảm bảo các quy định tại Mục 2 

Chƣơng này và các quy định sau:  

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng  

Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phƣơng hƣớng, chiến lƣợc 

xây dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phƣơng hƣớng, chiến lƣợc 

xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội 
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đồng trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ thục), cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng.  

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng  

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng 

Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các 

năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động 

của nhà trƣờng và cộng đồng.  

 Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

 a) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng có đóng góp hiệu 

quả trong việc nâng cao chất lƣợng các hoạt động của nhà trƣờng;  

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp 

phần nâng cao chất lƣợng nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.  

Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo Nhà trƣờng có không 

quá 20 (hai mƣơi) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản  

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính 

hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trƣờng, thực tế địa phƣơng.  

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng Trong 05 năm liên 

tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trƣởng ở mức khá trở 

lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trƣởng ở mức tốt.  

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên  

a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 65%, đối 

với các trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 50%; 

 b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% 

giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó 

có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với 

trƣờng thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên ở mức tốt.  

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên  

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng đƣợc vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, đƣợc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dƣỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

 Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vƣờn Sân vƣờn có khu vực 

riêng để thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển vận động, có đủ 

các loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi 

ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

và có bổ sung thiết bị đồ chơi ngoài Danh mục phù hợp với thực tế, 

đảm bảo an toàn cho trẻ. 

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục 

vụ học tập 

Có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học và 

âm nhạc. 

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị Có đủ các phòng, đảm 

bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trƣờng mầm non.  

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn Bếp ăn đảm bảo theo Tiêu chuẩn 

quốc gia về yêu cầu thiết kế trƣờng mầm non.  

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 

tự làm hoặc ngoài danh mục quy định đƣợc khai thác và sử dụng hiệu 
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quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phƣơng pháp giáo dục, nâng 

cao chất lƣợng nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.  

Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội. 

 Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ Phối hợp có hiệu quả với nhà 

trƣờng, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

 Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trƣờng Tham mƣu cấp ủy Đảng, 

chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân xây 

dựng nhà trƣờng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phƣơng. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ  

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non 

 a) Nhà trƣờng phát triển Chƣơng trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chƣơng trình giáo dục 

của các nƣớc trong khu vực và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù 

hợp với thực tiễn của trƣờng, địa phƣơng;  

b) Hằng năm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chƣơng trình giáo dục 

của nhà trƣờng, từ đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, phƣơng pháp giáo 

dục để nâng cao chất lƣợng nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.  

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 

Tổ chức môi trƣờng giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với nhu 

cầu, khả năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia 

hoạt động vui chơi, trải nghiệm theo phƣơng châm “chơi mà học, học 

bằng chơi”.  

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dƣỡng và chăm sóc sức khoẻ Có ít nhất 95% 

trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thƣờng.  

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục  

a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chƣơng trình giáo dục mầm non đạt ít 

nhất 97%; trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%;  

b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) đƣợc đánh giá có tiến bộ đạt ít 

nhất 85%. 

Mục 4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG MẦM NON MỨC 4  

Tiêu chuẩn đánh giá đối với trƣơng mầm non đạt Mức 4 Trƣờng mầm 

non đạt Mức 4 khi đảm bảo các quy định tại Mục 3 Chƣơng này và các 

quy định sau:  

1. Nhà trƣờng phát triển Chƣơng trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo trên cơ sở tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, 

phƣơng pháp giáo dục tiên tiến của các nƣớc trong khu vực và thế giới; 

chƣơng trình giáo dục thúc đẩy đƣợc sự phát triển toàn diện của trẻ, 

phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà trƣờng, văn hóa địa phƣơng. 

 2. Ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, 

trong đó ít nhất 40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức 

tốt; đối với trƣờng thuộc vùng khó khăn có ít nhất 80% đạt chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Chất lƣợng đội ngũ giáo viên đáp 

ứng đƣợc phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng.  

3. Sân vƣờn và khu vực cho trẻ chơi có diện tích đạt chuẩn hoặc trên 

chuẩn theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu thiết kế 

trƣờng mầm non; có các góc chơi, khu vực hoạt động trong và ngoài 

nhóm lớp tạo cơ hội cho trẻ đƣợc khám phá, trải nghiệm, giúp trẻ phát 

triển toàn diện.  

4. 100% các công trình của nhà trƣờng đƣợc xây dựng kiên cố. Có 

phòng tƣ vấn tâm lý. Có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt 
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động nuôi dƣỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Có khu vực dành riêng để 

phát triển vận động cho trẻ, trong đó tổ chức đƣợc 02 (hai) môn thể 

thao phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non.  

5. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng hoàn 

thành tất cả các mục tiêu theo phƣơng hƣớng, chiến lƣợc phát triển nhà 

trƣờng.  

6. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng có 

02 năm đạt kết quả giáo dục và các hoạt động khác vƣợt trội so với các 

trƣờng có điều kiện kinh tế - xã hội tƣơng đồng, đƣợc các cấp có thẩm 

quyền và cộng đồng ghi nhận.  

Căn cứ pháp lý - Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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19. Thủ tục: Công nhận về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Căn cứ các tiêu chuẩn Quy định về kiểm định chất lƣợng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trƣờng Tiểu học,trƣờng 

tiểu học tiến hành tự đánh giá theo các mức, xét thấy trƣờng đạt ở mức 

nào, nhà trƣờng có Công văn đăng ký đánh giá ngoài trong đó nêu rõ 

nguyện vọng đánh giá ngoài trƣờng tiểu học để đƣợc công nhận đạt 

kiểm định chất lƣợng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia 

hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia theo các mức (có 02 bản báo cáo tự đánh giá 

kèm theo) đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thẩm định. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Trong thời gian 20 (hai mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh 

giá ngoài của trƣờng tiểu học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và 

thông tin cho trƣờng tiểu học biết hồ sơ đƣợc chấp nhận hoàn thiện, 

trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu nhà trƣờng tiếp tụcbổ 

sung cho hợp lệ. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạogửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của 

trƣờng tiểu học đƣợc chấp nhận về Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

+ Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 3: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 4:Trong thời gian 90 (chín mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá 

ngoàitừ các Phòng Giáo dục và Đào tạo, thông tin cho Phòng Giáo dục 

và Đào tạo biết hồ sơ đƣợc chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu 

tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trƣờng tiểu 

học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thông tin cho trƣờng tiểu học 

biết hồ sơ đƣợc chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục 

hoàn thiện; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn đánh giá ngoài hoặc trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn đánh giá ngoài;trong trƣờng 

hợp trƣờng tiểu học đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn đánh 

giá ngoài gồm các thành viên trong ngành Giáo dục. Đoàn đánh giá 

ngoài có từ 05 (năm) đến 07 (bảy) thành viên; trong trƣờng hợp trƣờng 

tiểu học đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời đề nghị 

công nhận đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo đƣợc ủy quyền quyết định thành lập đoàn đánh giá 

ngoài. Đoàn đánh giá ngoài có ít nhất 07 (bảy) thành viên. 

- Đoàn đánh giá ngoàitiến hành triển khai quy trình đánh giá cụ thể: 

+ Nghiên cứu hồ sơ đánh giá; 
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+ Khảo sát sơ bộ tại trƣờng tiểu học; 

+ Khảo sát chính thức tại trƣờng tiểu học; 

+ Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; 

+ Lấy ý kiến phản hồi của trƣờng tiểu học về dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài; 

+ Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.  

Bƣớc 5:Cấp Chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục và Cấp Bằng công nhận trƣờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia: 

- Đoàn đánh giá ngoài tiến hành làm văn bản kèm theo báo cáo đánh 

giá ngoài, đề nghị công nhận nhà trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục và đạt chuẩn quốc gia:  

+Đối với cấp Chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục:Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết 

định cấp Chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục theo 

cấp độ trƣờng tiểu học đạt đƣợc. 

+ Đối với cấp Bằng công nhận trƣờng tiểu học đạt chuẩn quốc 

gia:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận 

trƣờng đạt chuẩn quốc gia cho trƣờng tiểu học.  

Bƣớc 5:Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon 

Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Công văn đăng ký đánh giá ngoài; 

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trƣờng theo từng nội dung đã đƣợc quy 

định tại Thông tƣ số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ)  

Thời gian giải quyết 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y Tế, Công ty Cổ phần Sách-Thiết 

bị trƣờng học. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính, Bằng Công nhận, Chứng nhận 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Mục 1: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TIỂU HỌC MỨC 1 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng 
1. Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng 

a) Phù hợp mục tiêu giáo dục đƣợc quy định tại Luật giáo dục, định 

hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng theo từng giai đoạn và 

các nguồn lực của nhà trƣờng; 

b) Đƣợc xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Đƣợc công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trƣờng 

hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trƣờng (nếu có) hoặc 

đăng tải trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng của địa phƣơng, 

trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ 

thục) và các hội đồng khác 

a) Đƣợc thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động đƣợc định kỳ rà soát, đánh giá. 

3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trƣờng có cơ cấu tổ chức 

theo quy định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động đƣợc rà soát, đánh giá. 

4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Có hiệu trƣởng, số lƣợng phó hiệu trƣởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định. 

5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học 

a) Có đủ các khối lớp cấp tiểu học; 

b) Học sinh đƣợc tổ chức theo lớp học; lớp học đƣợc tổ chức theo quy 

định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ. 

6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản: 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trƣờng đƣợc lƣu trữ theo quy định; 

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài 

chính và cơ sở vật chất; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài 

sản theo quy định quy chế chi tiêu nội bộ đƣợc bổ sung, cập nhật phù 

hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để 

phục vụ các hoạt động giáo dục. 

7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, 

hợp lý đảm bảo hiệu quả các hoạt động của nhà trƣờng; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đƣợc đảm bảo các quyền 

theo quy định. 

8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực 

tế địa phƣơng và điều kiện của nhà trƣờng; 

b) Kế hoạch giáo dục đƣợc thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục đƣợc rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc tham gia thảo luận, đóng 

góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên 

quan đến các hoạt động của nhà trƣờng; 

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm 

quyền xử lý của nhà trƣờng đƣợc giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trƣờng học 

a) Có phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thƣơng tích; an toàn phòng, chống cháy, 

nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; 

phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà 
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trƣờng; những trƣờng có tổ chức bếp ăn cho học sinh đƣợc cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

b) Có hộp thƣ góp ý, đƣờng dây nóng và các hình thức khác để tiếp 

nhận, xử lý các thông tin phản ánh của ngƣời dân; đảm bảo an toàn cho 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trƣờng; 

c) Không có hiện tƣợng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về 

bình đẳng giới trong nhà trƣờng. 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Đƣợc đánh giá đạt chuẩn hiệu trƣởng trở lên; 

c) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo 

dục theo quy định. 

2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lƣợng giáo viên đảm bảo để dạy các môn học và tổ chức các hoạt 

động giáo dục theo quy định của Chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp 

tiểu học; có giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh; 

b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định; 

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt 

trở lên. 

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm 

vụ do hiệu trƣởng phân công; 

b) Đƣợc phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao. 

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh tiểu học theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Đƣợc đảm bảo các quyền theo quy định. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 
1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, sân chơi, sân tập 

a) Khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt 

động giáo dục; 

b) Có công trƣờng, biển tên trƣờng và tƣờng hoặc hàng rào bao quanh; 

c) Có sân chơi, sân tập thể dục thể thao. 

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học 

a) Đủ mỗi lớp một phòng học riêng, quy cách phòng học theo quy 

định; 

b) Bàn, ghế học sinh đúng tiêu chuẩn và đủ chỗ ngồi cho học sinh; có 

bàn ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập (nếu có); bàn, 

ghế giáo viên, bảng lớp theo quy định; 

c) Có hệ thống đèn, quạt (ở nơi có điện); có hệ thống tủ đựng hồ sơ, 

thiết bị dạy học. 

3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính 

- quản trị 

a) Có phòng giáo dục nghệ thuật, phòng học tin học, phòng thiết bị 

giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội đáp ứng các yêu cầu tối 

thiểu các hoạt động giáo dục; 

b) Khối phòng hành chính - quản trị đáp ứng các yêu cầu tối thiểu các 

hoạt động hành chính - quản trị của nhà trƣờng; 

c) Khu để xe đƣợc bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự. 

4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nƣớc 

a) Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm 
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bảo không ô nhiễm môi trƣờng; khu vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi 

cho học sinh khuyết tật học hòa nhập; 

b) Hệ thống thoát nƣớc đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; hệ thống cấp 

nƣớc sạch đảm bảo nƣớc uống và nƣớc sinh hoạt cho giáo viên, nhân 

viên và học sinh; 

c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị 

a) Có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động 

của nhà trƣờng; 

b) Có đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

c) Hằng năm các thiết bị đƣợc kiểm kê, sửa chữa. 

6. Tiêu chí 3.6: Thƣ viện 

a) Đƣợc trang bị sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng 

đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt 

động dạy học; 

b) Hoạt động của thƣ viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu hoạt động dạy học 

của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; 

c) Hằng năm thƣ viện đƣợc kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, bản 

đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham 

khảo. 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội 
1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

a) Đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện 

cha mẹ học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trƣờng 

a) Tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo 

dục của nhà trƣờng; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, ngành Giáo dục; về mục 

tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá 

nhân đúng quy định. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng 

a) Đảm bảo theo quy định của Chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp 

tiểu học, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục; 

b) Đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động giáo 

dục đƣợc xây dựng trong kế hoạch; 

c) Đƣợc giải trình và đƣợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học 

a) Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục 

đảm bảo mục tiêu giáo dục; 

b) Vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy 

học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tƣợng học sinh 

và điều kiện nhà trƣờng; 

c) Thực hiện đúng quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 

3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

a) Đảm bảo theo kế hoạch; 

b) Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phong phú, phù hợp 

điều kiện của nhà trƣờng; 
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c) Đảm bảo cho tất cả học sinh đƣợc tham gia. 

4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

a) Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo phân công; 

b) Trong địa bàn tuyển sinh của trƣờng tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 

ít nhất 90%; 

c) Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục tiểu học đúng quy định. 

5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng trình lớp học đạt ít nhất 70%; 

b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt ít nhất 

65%; 

c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt ít nhất 

80% đối với trƣờng thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn đạt ít nhất 70%. 

Mục 2: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TIỂU HỌC MỨC 2 
Trƣờng tiểu học đạt Mức 2 khi đảm bảo các quy định tại Mục 1và các 

quy định sau: 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng 
1. Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng 

Nhà trƣờng có các giải pháp giám sát việc thực hiện phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc xây dựng và phát triển. 

2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ 

thục) và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục của nhà 

trƣờng. 

3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động 

theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít 

nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành 

nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động 

của nhà trƣờng. 

4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện đƣợc ít nhất 01 

(một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lƣợng và hiệu 

quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng đƣợc định kỳ rà soát, 

đánh giá, điều chỉnh. 

5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học 

a) Trƣờng có không quá 30 (ba mƣơi) lớp; 

b) Sĩ số học sinh trong lớp theo quy định; 

c) Tổ chức lớp học linh hoạt và phù hợp với các hình thức hoạt động 

giáo dục. 

6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, 

tài chính và tài sản của nhà trƣờng; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi 

phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo 

kết luận của thanh tra, kiểm toán. 

7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lƣợng giáo 
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dục nhà trƣờng. 

8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trƣờng đối với các 

hoạt động giáo dục, đƣợc cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. 

9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trƣờng học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đƣợc phổ biến, 

hƣớng dẫn, thực hiện phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an 

toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thƣơng tích; an toàn 

phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; 

phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, 

chống bạo lực trong nhà trƣờng; 

b) Nhà trƣờng thƣờng xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các 

thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đƣờng, an ninh trật tự và 

có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 

năm đƣợc đánh giá đạt chuẩn hiệu trƣởng ở mức khá trở lên; 

b) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; đƣợc 

giáo viên, nhân viên trong trƣờng tín nhiệm. 

2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 55%; đối 

với các trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 40%; trong 05 năm liên 

tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào 

tạo đƣợc duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít 

nhất 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít 

nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trƣờng thuộc vùng khó khăn; 

c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo 

viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lƣợng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; 

b) Trong 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân 

viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không đƣợc làm đƣợc phát hiện kịp thời, 

đƣợc áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích 

cực. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 
1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, sân chơi, sân tập 

a) Diện tích khuôn viên, sân chơi, sân tập theo quy định; 

b) Sân chơi, sân tập đảm bảo cho học sinh luyện tập thƣờng xuyên và 

hiệu quả. 

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học 

a) Diện tích phòng học đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Tủ đựng thiết bị dạy học có đủ các thiết bị dạy học; 

c) Kích thƣớc, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn, ghế học sinh 

theo quy định. 

3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính 

- quản trị 
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a) Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị 

theo quy định; khu bếp, nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) phải đảm bảo điều 

kiện sức khỏe, an toàn, vệ sinh cho giáo viên, nhân viên và học sinh; 

b) Có nơi lƣu trữ hồ sơ, tài liệu chung. 

4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nƣớc 

a) Khu vệ sinh đảm bảo thuận tiện, đƣợc xây dựng phù hợp với cảnh 

quan và theo quy định; 

b) Hệ thống cấp nƣớc sạch, hệ thống thoát nƣớc, thu gom và xử lý chất 

thải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị 

a) Hệ thống máy tính đƣợc kết nối Internet phục vụ công tác quản lý 

hoạt động dạy học; 

b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định; 

c) Hằng năm, đƣợc bổ sung các thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự 

làm. 

6. Tiêu chí 3.6: Thƣ viện 

Thƣ viện của nhà trƣờng đạt Thƣ viện trƣờng học đạt chuẩn trở lên. 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội 
1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trƣờng trong việc tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; hƣớng dẫn, tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, chủ trƣơng chính sách về giáo dục đối với 

cha mẹ học sinh; huy động học sinh đến trƣờng, vận động học sinh đã 

bỏ học trở lại lớp. 

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trƣờng 

a) Tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà 

trƣờng thực hiện phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền 

thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục 

thể thao và các nội dung giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích 

lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thƣơng binh, 

liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở 

địa phƣơng. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng 

a) Đảm bảo tính cập nhật các quy định về chuyên môn của cơ quan 

quản lý giáo dục; 

b) Đƣợc phổ biến, công khai để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, 

cộng đồng biết và phối hợp, giám sát nhà trƣờng thực hiện kế hoạch. 

2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học 

a) Thực hiện đúng chƣơng trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, 

thời lƣợng, phƣơng pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối 

tƣợng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh 

gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. 

3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Đƣợc tổ chức có hiệu quả, tạo cơ hội cho học sinh tham gia tích cực, 

chủ động, sáng tạo. 

4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

Trong địa bàn tuyển sinh của trƣờng tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít 

nhất 95%. 

5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 
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a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng trình lớp học đạt ít nhất 85%; 

b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt ít nhất 

80%, đối với trƣờng thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp 

tiểu học. 

Mục 3: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TIỂU HỌC MỨC 3 
Trƣờng tiểu học đạt Mức 3 khi đảm bảo các quy định tại Mục 2 và các 

quy định sau: 

 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng 
1. Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây 

dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây 

dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng 

trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ thục), cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 

2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng 

Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các 

năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động 

của nhà trƣờng và cộng đồng. 

3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả 

trong việc nâng cao chất lƣợng các hoạt động của nhà trƣờng; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp 

phần nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính 

hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trƣờng, thực tế địa phƣơng. 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu 

trƣởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu 

trƣởng ở mức tốt. 

2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 65%, đối 

với các trƣờng thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 50%; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% 

giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó 

có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với 

trƣờng thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên ở mức tốt. 

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng đƣợc vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, đƣợc tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dƣỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hƣởng tích cực 

đến các hoạt động của lớp và nhà trƣờng. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 



71 

1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, sân chơi, sân tập 

Sân chơi, sân tập bằng phẳng, có cây bóng mát, có đồ chơi, thiết bị vận 

động. 

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học 

Có các phòng riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học 

và ngoại ngữ; có phòng để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 

học sinh có năng khiếu (nếu có). 

3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính 

- quản trị 

Khối phòng phục vụ học tập, phòng hành chính - quản trị có đầy đủ 

các thiết bị, đƣợc sắp xếp hợp lý, khoa học và hỗ trợ hiệu quả các hoạt 

động nhà trƣờng. 

4. Tiêu chí 3.5: Thiết bị 

Thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm đƣợc khai thác, sử dụng hiệu 

quả đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung phƣơng pháp dạy học và nâng 

cao chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng. 

5. Tiêu chí 3.6: Thƣ viện 

Thƣ viện của nhà trƣờng đạt Thƣ viện trƣờng học tiên tiến trở lên; hệ 

thống máy tính của thƣ viện đƣợc kết nối Internet đáp ứng nhu cầu 

nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội 
1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trƣờng, xã hội trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trƣờng 

Tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các 

tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trƣờng trở thành trung tâm văn hóa, 

giáo dục của địa phƣơng. 

 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
1. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học 

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các 

biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao 

chất lƣợng dạy học của giáo viên, học sinh. 

2. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phân hóa theo nhu cầu, 

năng lực sở trƣờng của học sinh. 

3. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

Trong địa bàn tuyển sinh của trƣờng tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít 

nhất 98%. 

4. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng trình lớp học đạt ít nhất 95%; 

b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu học đạt ít nhất 

90%, đối với trƣờng thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn đạt ít nhất 80%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp 

tiểu học. 

Mục 4: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TIỂU HỌC MỨC 4 

 Tiêu chuẩn đánh giá trƣờng tiểu học Mức 4 
Trƣờng tiểu học đạt Mức 4 khi đảm bảo các quy định tại Mục 3 và các 

quy định sau: 

1. Kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng có những nội dung đƣợc tham 

khảo Chƣơng trình giáo dục tiên tiến của các nƣớc trong khu vực và 
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thế giới đúng quy định, phù hợp, hiệu quả và góp phần nâng cao chất 

lƣợng giáo dục. 

2. Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có 

năng khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự 

tham gia của nhà trƣờng, các tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Thƣ viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có kết 

nối Internet đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trƣờng; có nguồn 

tài liệu truyền thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt 

động nhà trƣờng. 

4. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng hoàn 

thành tất cả các mục tiêu theo phƣơng hƣớng, chiến lƣợc phát triển nhà 

trƣờng. 

5. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng có ít 

nhất 02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trƣờng 

vƣợt trội so với các trƣờng có điều kiện kinh tế - xã hội tƣơng đồng, 

đƣợc các cấp thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận. 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

- Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL  ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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20. Thủ tục: Công nhận về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường trung học (bao gồm trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học).  

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Căn cứ các tiêu chuẩn Quy định về kiểm định chất lƣợng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trƣờng trung học,trƣờng 

trung họctiến hành tự đánh giá theo các mức, xét thấy trƣờng đạt ở 

mức nào, nhà trƣờng có Công văn đăng ký đánh giá ngoài trong đó nêu 

rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trƣờng trung học để đƣợc công nhận 

đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia 

hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia theo các mức (có 02 bản báo cáo tự đánh giá 

kèm theo). 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Trong thời gian 20 (hai mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh 

giá ngoài của trƣờng trung học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và 

thông tin cho trƣờng trung học biết hồ sơ đƣợc chấp nhận hoàn thiện, 

trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu nhà trƣờng tiếp tụcbổ 

sung cho hợp lệ. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của 

trƣờng trung học đƣợc chấp nhậnvề Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum. 

+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P. Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.  

+ Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 3: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ hoặc chƣa hợp lệ thì hƣớng dẫn chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Bƣớc 4:Trong thời gian 90 (chín mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá 

ngoài từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo, thông tin cho Phòng Giáo dục 

và Đào tạo biết hồ sơ đƣợc chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu 

tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trƣờng trung 

học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thông tin cho trƣờng trung học 

biết hồ sơ đƣợc chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục 

hoàn thiện; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn đánh giá ngoài hoặc trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn đánh giá ngoài; 

- Đoàn đánh giá ngoàitiến hành triển khai quy trình đánh giá cụ thể: 

+ Nghiên cứu hồ sơ đánh giá; 

+ Khảo sát sơ bộ tại trƣờng trung học; 

+ Khảo sát chính thức tại trƣờng trung học; 

+ Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; 

+ Lấy ý kiến phản hồi của trƣờng trung học về dự thảo báo cáo đánh 

giá ngoài; 

+ Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.  

Bƣớc 5:Cấp Chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục và Cấp Bằng công nhận trƣờng trung học đạt chuẩn quốc gia: 
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- Đoàn đánh giá ngoài tiến hành làm văn bản kèm theo báo cáo đánh 

giá ngoài, đề nghị công nhận nhà trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục và đạt chuẩn quốc gia:  

+Đối với cấp Chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục:Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết 

định cấp Chứng nhận trƣờng đạt kiểm định chất lƣợng giáo dục theo 

cấp độ trƣờng trung học đạt đƣợc. 

+ Đối với cấp Bằng công nhận trƣờng trung học đạt chuẩn quốc 

gia:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận 

trƣờng đạt chuẩn quốc gia cho trƣờng trung học.  

Bƣớc 6:Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon 

Tum. 

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

đƣờng bƣu điện. 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Công văn đăng ký đánh giá ngoài; 

- Báo cáo tựđánh giá của nhà trƣờng theo từng nội dung đã đƣợc quy 

định tại Thông tƣ số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 02 (bộ)  

Thời gian giải quyết 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y Tế, Công ty Cổ phần Sách-Thiết 

bị trƣờng học. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính, Bằng Công nhận, Chứng nhận 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Mục 1: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TRUNG HỌC 

MỨC 1 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng 

1. Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục đƣợc quy định tại Luật giáo dục, định 

hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng theo từng giai đoạn và 

các nguồn lực của nhà trƣờng; 

b) Đƣợc xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Đƣợc công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trƣờng 

hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trƣờng (nếu có) hoặc 

đăng tải trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng của địa phƣơng, 

trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và 

đào tạo. 

2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ 

thục) và các hội đồng khác 

a) Đƣợc thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động đƣợc định kỳ rà soát, đánh giá. 

3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 
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chức khác trong nhà trƣờng 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trƣờng có cơ cấu tổ chức 

theo quy định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động đƣợc rà soát, đánh giá. 

4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Có hiệu trƣởng, số lƣợng phó hiệu trƣởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định. 

5. Tiêu chí 1.5: Lớp học 

a) Có đủ các lớp của cấp học; 

b) Học sinh đƣợc tổ chức theo lớp; lớp học đƣợc tổ chức theo quy 

định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ.  

6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trƣờng đƣợc lƣu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính 

và tài sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy 

định; quy chế chi tiêu nội bộ đƣợc bổ sung, cập nhật phù hợp với điều 

kiện thực tế và các quy định hiện hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để 

phục vụ các hoạt động giáo dục. 

7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, 

hợp lý đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trƣờng; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đƣợc đảm bảo các quyền 

theo quy định. 

8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoaṭ đôṇg giáo duc̣ 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực 

tế địa phƣơng và điều kiện của nhà trƣờng; 

b) Kế hoạch giáo dục đƣợc thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục đƣợc rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc tham gia thảo luận, đóng 

góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên 

quan đến các hoạt động của nhà trƣờng;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm 

quyền xử lý của nhà trƣờng đƣợc giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trƣờng học 

a) Có phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thƣơng tích; an toàn phòng, chống cháy, 

nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; 

phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà 

trƣờng; những trƣờng có tổ chức bếp ăn cho học sinh đƣợc cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiêṇ an toàn thực phẩm; 

b) Có hộp thƣ góp ý, đƣờng dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, 

xử lý các thông tin phản ánh của ngƣời dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trƣờng; 

c) Không có hiện tƣợng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về 
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bình đẳng giới trong nhà trƣờng. 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiêụ trƣởng, phó hiêụ trƣởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định;  

b) Đƣợc đánh giá đạt chuẩn hiệu trƣởng trở lên; 

c) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo 

dục theo quy định. 

2.Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lƣợng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện Chƣơng trình giáo 

dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;  

b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định;  

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức 

đạt trở lên. 

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm 

vụ do hiệu trƣởng phân công; 

b) Đƣợc phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao. 

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Đƣợc đảm bảo các quyền theo quy định. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập 

a) Khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt 

động giáo dục; 

b) Có cổng trƣờng, biển tên trƣờng và tƣờng hoặc rào bao quanh;  

c) Khu sân chơi, bãi tập có đủ thiết bị tối thiểu, đảm bảo an toàn để luyện 

tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của nhà trƣờng. 

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập 

a) Phòng học có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế 

của giáo viên, có bảng viết, đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát; đảm 

bảo học nhiều nhất là hai ca trong một ngày; 

b) Có đủ phòng học bộ môn theo quy định; 

c) Có phòng hoạt động Đoàn - Đội, thƣ viện và phòng truyền thống. 

3. Tiêu chí 3.3: Khối hành chính - quản trị 

a) Đáp ứng yêu cầu tối thiểu các hoạt động hành chính - quản trị 

của nhà trƣờng; 

b) Khu để xe đƣợc bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự; 

c) Định kỳ sửa chữa, bổ sung các thiết bị khối hành chính - quản trị. 

4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nƣớc 

a) Khu vệ sinh riêng cho nam, nữ, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm 

bảo không ô nhiễm môi trƣờng; khu vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi 

cho học sinh khuyết tật học hòa nhập; 

b) Có hệ thống thoát nƣớc đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; hệ thống 

cấp nƣớc sạch đảm bảo nƣớc uống và nƣớc sinh hoạt cho giáo viên, 

nhân viên và học sinh; 

c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị 

a) Có đủ thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động 

của nhà trƣờng; 

b) Có đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

c) Hằng năm các thiết bị đƣợc kiểm kê, sửa chữa. 

6. Tiêu chí 3.6: Thƣ viện 
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a) Đƣợc trang bị sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng 

đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ 

hoạt động nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của 

nhà trƣờng; 

b) Hoạt động của thƣ viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu về nghiên cứu , 

hoạt động dạy học , các hoạt động khác của cán bộ quản lý , giáo 

viên, nhân viên , học sinh ;  

c) Hằng năm thƣ viện đƣợc kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, bản 

đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm 

tham khảo. 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội  

1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

a) Đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện 

cha mẹ học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ.  

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy đảng , chính quyền và phối 

hợp với các tổ chƣ́c, cá nhân của nhà trƣờng 

a) Tham mƣu cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục 

của nhà trƣờng; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, ngành Giáo dục; về mục 

tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá 

nhân đúng quy định. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 

a) Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục 

theo quy định, đảm bảo mục tiêu giáo dục;  

b) Vận dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy 

học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tƣợng học sinh và 

điều kiện nhà trƣờng; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, năng cao khả năng 

làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn; 

c) Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh đa dạng đảm bảo khách 

quan và hiệu quả. 

2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn,học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và 

rèn luyện 

a) Có kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,học sinh 

có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; 

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn,học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn 

trong học tập và rèn luyện; 

c) Hằng năm rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn,học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong 

học tập và rèn luyện. 

3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phƣơng theo quy định 

a) Nội dung giáo dục địa phƣơng cho học sinh đƣợc thực hiện theo kế 

hoạch; 

b) Các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh về nội dung giáo dục địa 

phƣơng đảm bảo khách quan và hiệu quả; 

c) Hằng năm, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội 

dung giáo dục địa phƣơng. 
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4. Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hƣớng nghiệp 

a) Có kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp theo 

quy định và phù hợp với điều kiện của nhà trƣờng; 

b) Tổ chức đƣợc các hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp theo kế 

hoạch;  

c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên trong nhà trƣờng tham gia 

các hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp. 

5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh 

a) Có kế hoạch định hƣớng giáo dục học sinh hình thành, phát triển các 

kỹ năng sống phù hợp với khả năng học tập của học sinh, điều kiện nhà 

trƣờng và địa phƣơng; 

b) Quá trình rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành 

pháp luật cho học sinh có chuyển biến tích cựcthông qua các hoạt động 

giáo dục; 

c) Đạo đức, lối sống của học sinh từng bƣớc đƣợc hình thành, phát 

triển phù hợp với pháp luật, phong tục tập quán địa phƣơng và tuyền 

thống văn hóa dân tộc Việt Nam.  

6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch 

của nhà trƣờng; 

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch 

của nhà trƣờng; 

c) Định hƣớng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch 

của nhà trƣờng. 

Mục 2: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TRUNG HỌC 

MỨC 2 

Trƣờng trung học đạt Mức 2 khi đảm bảo các quy định tại Mục 1 

Chƣơng này và các quy định sau: 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng 

1. Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng 

Nhà trƣờng có các giải pháp giám sát việc thực hiện phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc xây dựng và phát triển. 

2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ 

thục) và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục của 

nhà trƣờng. 

3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động 

theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít 

nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành 

nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực trong các hoạt 

động của nhà trƣờng. 

4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện đƣợc ít nhất 01 

(một) chuyên đề có tác dụng nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng đƣợc định kỳ rà soát, 

đánh giá, điều chỉnh. 

5. Tiêu chí 1.5: Lớp học 

Trƣờng có không quá 45 (bốn mƣơi lăm) lớp. Sỹ số học sinh trong lớp 

theo quy định. 



79 

6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành 

chính, tài chính và tài sản của nhà trƣờng; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi 

phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo 

kết luận của thanh tra, kiểm toán.  

7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lƣợng giáo dục 

nhà trƣờng. 

8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoaṭ đôṇg giáo duc̣  

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trƣờng đối với các hoạt 

động giáo dục, đƣợc cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. Quản lý hoạt 

động dạy thêm, học thêm trong nhà trƣờng theo quy định (nếu có). 

9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trƣờng học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đƣợc phổ biến, 

hƣớng dẫn và thực hiện phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an 

toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thƣơng tích; an toàn 

phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; 

phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, 

chống bạo lực trong nhà trƣờng; 

b) Nhà trƣờng thƣờng xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các 

thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đƣờng, an ninh trật tự và 

có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

1. Tiêu chí 2.1: Đối vớihiêụ trƣởng, phó hiêụ trƣởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 

năm đƣợc đánh giá đạt chuẩn hiệu trƣởng ở mức khá trở lên;  

b) Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; đƣợc 

giáo viên, nhân viên trong trƣờng tín nhiệm. 

2. Tiêu chí 2.2: Đối vớigiáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên 

chuẩn trình độ đào tạo đƣợc duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù 

hợp; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít 

nhất 60%đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít 

nhất 50% ở mức khá trở lênđối với trƣờng thuộc vùng khó khăn; 

c) Có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp, định 

hƣớng phân luồng cho học sinh; có khả năng hƣớng dẫn nghiên cứu 

khoa học; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giákhông 

có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lƣơṇg và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có 

nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không đƣợc làm đƣợc phát hiện kịp thời, 

đƣợc áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập 
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Khu sân chơi, bãi tập đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập 

a) Phòng học, phòng học bộ môn đƣợc xây dựng đạt tiêu chuẩn theo 

quy định, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật học 

hòa nhập; 

b) Khối phục vụ học tập, đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trƣờng 

và theo quy định. 

3. Tiêu chí 3.3: Khối hành chính - quản trị 

Khối hành chính - quản trị theo quy định;khu bếp, nhà ăn, nhà nghỉ 

(nếu có) phải đảm bảo điều kiện sức khỏe, an toàn, vệ sinh cho giáo 

viên, nhân viên và học sinh. 

4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nƣớc 

a) Khu vệ sinh đảm bảo thuận tiện, đƣợc xây dựng phù hợp với cảnh 

quan và theo quy định;  

b) Hệ thống cấp nƣớc sạch, hệ thống thoát nƣớc, thu gom và xử lý 

chất thải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị 

a) Hệ thống máy tính đƣợckết nối Internet phục vụ công tác quản lý, 

hoạt động dạy học; 

b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định; 

c) Hằng năm, đƣợc bổ sung các thiết bi ̣ dạy học và thiết bị dạy học tự 

làm. 

6. Tiêu chí 3.6: Thƣ viện 

Thƣ viện của nhà trƣờng đạt Thƣ viện trƣờng học đạt chuẩn trở lên.  

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội  

1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trƣờng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ năm học và các hoạt động giáo dục;hƣớng dẫn, tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, chủ trƣơng chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh; huy 

động học sinh đến trƣờng, vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy đảng , chính quyền và phối 

hợp với các tổ chƣ́c, cá nhân của nhà trƣờng 

a) Tham mƣu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà 

trƣờng thực hiện phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chƣ́c, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống 

lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao 

và các nội dung giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, 

cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thƣơng binh, liệt sĩ, 

gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa 

phƣơng. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 

a) Thực hiện đúng chƣơng trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, 

thời lƣợng, phƣơng pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối 

tƣợng và đáp ứng yêu cầu, khả năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh 

gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. 

2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và 

rèn luyện 

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn,học sinh có năng khiếu, học sinh gặp 

khó khăn trong học tập và rèn luyệnđáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục 

theo kế hoạch giáo dục. 

3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phƣơng theo quy định 
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Nội dung giáo dục địa phƣơng phù hợp với mục tiêu môn học và gắn 

lý luận với thực tiễn. 

4. Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hƣớng nghiệp 

a) Tổ chức đƣợc các hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp với các hình 

thức phong phú phù hợp học sinh và đạt kết quả thiết thực; 

b) Định kỳ rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm, hƣớng nghiệp. 

5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh 

a) Hƣớng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; 

b) Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từng bƣớc 

hình thành và phát triển. 

6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh có chuyển biến tích cực 

trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá; 

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 

năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. 

Mục 3: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TRUNG HỌC 

MỨC 3 

Trƣờng trung học đạt Mức 3 khi đảm bảo các quy định tại Mục 2 

Chƣơng này và các quy định sau: 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trƣờng  

1. Tiêu chí 1.1: Phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà 

trƣờng 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây 

dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phƣơng hƣớng, chiến lƣợc xây 

dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng 

trƣờng (Hội đồng quản trị đối với trƣờng tƣ thục), cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 

2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trƣờng  

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng 

Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các 

năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;  

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp hiệu quả trong các hoạt 

động nhà trƣờng và cộng đồng. 

3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả 

trong việc nâng cao chất lƣợng các hoạt động trong nhà trƣờng; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp 

phần nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

4. Tiêu chí 1.5: Lớp học  

Trƣờng có không quá 45 (bốn mƣơi lăm) lớp. Mỗi lớp ở cấp trung học cơ 

sở và trung học phổ thông có không quá 40 (bốn mƣơi) học sinh, lớp tiểu 

học không quá 35 (ba mƣơi lăm) học sinh (nếu có). Số học sinh trong lớp 

của trƣờng chuyên biệt theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động 

của trƣờng chuyên biệt. 

5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tạo các nguồn tài chính 

hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trƣờng, thực tế địa phƣơng. 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đƣợc đánh giá đạt 

chuẩn hiệu trƣởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đƣợc 
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đánh giá đạt chuẩn hiệu trƣởng ở mức tốt. 

2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% 

giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó 

có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với 

trƣờng thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên ở mức tốt; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, giáo viên có báo 

cáo kết quả nghiên cứu khoa học. 

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng đƣợc vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, đƣợc tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dƣỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hƣởng tích cực 

đến các hoạt động của lớp và nhà trƣờng.  

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập 

Các trƣờng nội thành, nội thị có diện tích ít nhất 6m
2
/học sinh; các trƣờng 

khu vực nông thôn có diện tích ít nhất 10m
2
/học sinh; đối với trƣờng trung 

học đƣợc thành lập sau năm 2001 đảm bảo có diện tích mặt bằng theo quy 

định. Khu sân chơi, bãi tập có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử 

dụng của trƣờng. 

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập 

Các phòng học, phòng học bộ môn có đủ các thiết bị dạy học theo quy định. 

Có phòng để tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt 

(nếu có). 

3. Tiêu chí 3.3: Khối hành chính - quản trị  

Khối hành chính - quản trị có đầy đủ các thiết bị đƣợc sắp xếp hợp lý, 

khoa học và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động nhà trƣờng. 

4. Tiêu chí 3.5: Thiết bị 

Phòng thí nghiệm hoặc khu vực thực hành (nếu có) đủ thiết bị đảm bảo 

hoạt động thƣờng xuyên và hiệu quả; thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự 

làm đƣợc khai thác, sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung 

phƣơng pháp dạy học và nâng cao chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng. 

5. Tiêu chí 3.6: Thƣ viện 

Thƣ viện của nhà trƣờng đạt Thƣ viện trƣờng học tiên tiến trở lên. Hệ 

thống máy tính của thƣ viện đƣợc kết nối Internetđáp ứng nhu cầu nghiên 

cứu, hoạt động dạy học, các hoạt động khác của cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh. 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội  

1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trƣờng, xã hội trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mƣu cấp ủy đảng , chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trƣờng 

Tham mƣu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các 

tổ chƣ́c, cá nhân xây dựng nhà trƣờng trở thành trung tâm văn hóa, 

giáo dục của địa phƣơng. 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các 

biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao 
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chất lƣợng dạy học của giáo viên, học sinh. 

2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và 

rèn luyện 

Nhà trƣờng có học sinh năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ 

thuật đƣợc cấp có thẩm quyền ghi nhận.  

3. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sốngcho học sinh 

Bƣớc đầu, học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo 

ngƣời hƣớng dẫn, chuyên gia khoa học và ngƣời giám sát chỉ dẫn. 

4. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh: 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi của trƣờng thuộc vùng khó khăn: Đạt ít 

nhất 05% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 

trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 20% đối 

với trƣờng chuyên; 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi của trƣờng thuộc các vùng còn lại: Đạt ít 

nhất 10% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 

trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 25% đối 

với trƣờng chuyên; 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại khá của trƣờng thuộc vùng khó khăn: Đạt ít 

nhất 30% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 

20% đối với trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ 

thông) và 55% đối với trƣờng chuyên; 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại khá của trƣờng thuộc các vùng còn lại: Đạt ít 

nhất 35% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), 

25% đối với trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ 

thông) và 60% đối với trƣờng chuyên; 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém của trƣờng thuộc vùng khó khăn: 

không quá 10% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ 

sở) và trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông), 

trƣờng chuyên không có học sinh yếu, kém; 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém của trƣờng thuộc các vùng còn lại: 

không quá 05% đối với trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ 

sở) và trƣờng trung học phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông), 

trƣờng chuyên không có học sinh yếu, kém; 

- Đối với nhà trƣờng có lớp tiểu học: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng 

trình lớp học đạt 95%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chƣơng trình tiểu 

học đạt ít nhất 90%, đối với trƣờng thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều 

đang học các lớp tiểu học; 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt ít nhất 90% đối với 

trƣờng trung học cơ sở (hoặc cấp trung học cơ sở), trƣờng trung học 

phổ thông (hoặc cấp trung học phổ thông) và 98% đối với trƣờng 

chuyên.  

b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lƣu ban: 

- Vùng khó khăn: Không quá 03% học sinh bỏ học, không quá 05% 

học sinh lƣu ban; trƣờng chuyên không có học sinh lƣu ban và học sinh 

bỏ học; 

- Các vùng còn lại: Không quá 01% học sinh bỏ học, không quá 02% 

học sinh lƣu ban; trƣờng chuyên không có học sinh lƣu ban và học sinh 

bỏ học. 

Mục 4: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG TRUNG HỌC 

MỨC 4 

Tiêu chuẩn đánh giá trƣờng trung học đạt Mức 4 
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Trƣờng trung học đạt Mức 4 khi đảm bảo các quy định tại Mục 3 

Chƣơng này và các quy định sau: 

1. Kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng có những nội dung đƣợc tham khảo 

chƣơng trình giáo dục tiên tiến của các nƣớc trong khu vực và thế 

giớitheo quy định, phù hợp và góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

2. Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,học sinh có 

năng khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự 

tham gia của nhà trƣờng, các tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Nhà trƣờng tại địa bàn vùng khó khăn có học sinh tham gia nghiên 

cứu khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào 

giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nhà trƣờng các vùng còn lại có học 

sinh tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức 

của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đƣợc cấp thẩm 

quyền ghi nhận. 

4. Thƣ viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phù 

hợp với tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế. Thƣ viện có kết nối 

Internet băng thông rộng, có mạng không dây, đáp ứng yêu cầu các 

hoạt động của nhà trƣờng; có nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu 

số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trƣờng.  

5. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng hoàn 

thành tất cả các mục tiêu theo phƣơng hƣớng, chiến lƣợc phát triển nhà 

trƣờng. 

6. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trƣờng có 

ít nhất 02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà 

trƣờng vƣợt trội so với các trƣờng có điều kiện kinh tế - xã hội 

tƣơng đồng, đƣợc các cấp thẩm quyền và công đồng ghi nhận. 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

- Công văn số: 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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II. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI TUYỂN SINH 

1. Thủ tục: Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia 

Trình tự thực hiện Bƣớc1: Hiệu trƣởng trƣờng phổ thông hoặc Thủ trƣởng đơn vị nơi thí 

sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu đăng ký dự thi được quy định 

trong hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ 

GDĐT)chịu trách nhiệm hƣớng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký 

dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự 

thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

- Đối tƣợng dự thi 

+ Ngƣời đã học hết chƣơng trình THPT hoặc chƣơng trình GDTX cấp 

THPT (gọi chung là chƣơng trình THPT) trong năm tổ chức kỳ thi; 

+ Ngƣời đã học hết chƣơng trình THPT nhƣng chƣa thi tốt nghiệp 

THPT hoặc đã thi nhƣng chƣa tốt nghiệp THPT ở những năm trƣớc; 

ngƣời đã tốt nghiệp THPT; ngƣời đã tốt nghiệp trung cấp; các đối 

tƣợng khác đƣợc Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự 

do). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức, cá 

nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn 

chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả củaSở Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

* Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chƣa có bằng tốt nghiệp 

THPT 

a) Đối với ngƣời đã học hết chƣơng trình THPT hoặc chƣơng trình 

GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi: 

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau  

- Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao đƣợc chứng 

thực từ bản chính, bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản 

gốc để đối chiếu)20; 

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên, khuyến 

khích (nếu có). Để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên liên quan đến nơi đăng 

ký hộ khẩu thƣờng trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú; 

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số 

điện thoại liên lạc của thí sinh. 

b) Thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định tại mục a) phải có thêm: 

- Giấy xác nhận của trƣờng phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi 

thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp 

loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế, cụ 

thể:  

+ Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS); 

+ Trƣờng hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trƣớc do bị xếp 

loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm 

https://thukyluat.vn/vb/van-ban-hop-nhat-02-vbhn-bgddt-2019-quy-che-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-64c4f.html#_ftn20
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học tại trƣờng phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số 

môn học có điểm trung bình dƣới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm 

tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả 

năm đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

này; 

+ Trƣờng hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trƣớc do bị xếp 

loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải đƣợc UBND cấp xã nơi cƣ trú xác 

nhận không vi phạm pháp luật. 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao đƣợc chứng thực từ 

bản chính, bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối 

chiếu); 

- Giấy xác nhận điểm bảo lƣu (nếu có) do Hiệu trƣởng trƣờng phổ 

thông nơi thí sinh đã dự thi năm trƣớc xác nhận. 

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT 

hoặc học bạ GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển 

vào đại học, xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo 

giáo viên phải học và đƣợc công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa 

trung học phổ thông theo quy định. 

* Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:   

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau  

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); 

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên 

lạc của thí sinh. 

2. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian giải quyết Trong vòng 20 ngày: Hiệu trƣởng trƣờng THPT, Giám đốc Trung tâm 

GDTX (gọi chung là Hiệu trƣởng trƣờng phổ thông) hoặc nơi thí sinh 

nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và 

thông báo công khai những trƣờng hợp không đủ điều kiện dự thi theo 

quy định Quy chế thi. 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đối tƣợng thực hiện Cá nhân 

Kết quả Giấy báo dự thi 

Lệ phí  Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Các đối tƣợng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, 

đúng thủ tục, đúng thời hạn. 

b) Đối với ngƣời đã học hết chƣơng trình THPT hoặc chƣơng trình 

GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải đảm bảo thêm các điều 

kiện đƣợc đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình 

trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với ngƣời học thuộc 

diện không phải xếp loại hạnh kiểm và ngƣời học theo hình thức tự học 

có hƣớng dẫn ở GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm. 

c) Thí sinh tự do chƣa tốt nghiệp THPT ngoài những quy định trên còn 

phải đảm bảo các điều kiện: 

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS); 

- Trƣờng hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trƣớc do bị xếp 

loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm 

học tại trƣờng phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số 

môn học có điểm trung bình dƣới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm 

tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả 

năm đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

này. 

Căn cứ pháp lý - Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  
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- Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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Ảnh 4x6 

SỞGDĐT…….…………………MÃSỞ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 
A. THÔNG TIN CÁNHÂN 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ 
THI KỲ THI THPT 
QUỐC GIA 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa códấu) 

......................................................................................................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của nămsinh 

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ởôđầu) Ngày Tháng Năm 

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):..............................................................................b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):......................................... 

4. SốChứngminhnhândân/Thẻcăncƣớccôngdân(Ghimỗichữsốvàomộtô) 

5. Hộ khẩuthƣờngtrú: Ghirõtêntỉnh(thànhphố),huyện(quận),xã(phường)vàodòngtrốngsau:Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã 

xã(phường) 
........................................................................................................................................................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khuvực1: Hộkhẩuthườngtrútrên18thángtạixãđặcbiệtkhókhăn: 

6. NơihọcTHPThoặctƣơngđƣơng(Ghitêntrườngvànơitrườngđóng:huyện(quận),tỉnh(thànhphố)vàghimãtỉnh,mãtrường): Năm 

lớp10...................................................................................................................................................... 

Năm lớp 11...................................................................................................................................................... 

Năm lớp 12...................................................................................................................................................... 

Mã Tỉnh MãTrường 

7. Điện thoại  ...............................................................  Email: ..................................................................................................................................... 

8. Địa chỉ liên hệ ............................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝTHI 

9. Đăng ký dự thi để xét công nhận tốtnghiệpTHPT Đăng ký dự thi để xét tuyển 

vàoĐH,CĐ10. Dự thi tại cụm:  Têncụm:................................................................................................................................

 Mãcụm11. Nơi 

ĐKDT:..........................................................................................................................................  Mã đơn vịĐKDT 

12. Đăng ký thi các môn (Thí sinh đăng ký dự thi môn nào thì đánh dấu “X” vào ô môn thi tương ứng, riêng đối với 
môn Ngoại ngữ thí sinh điền vào ô trống mã tương ứng với ngôn ngữ lựa chọn, cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – 
Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – TiếngNhật). 

Toán Ngữvăn Ngoạingữ Vậtlí Hóahọc Sinhhọc Lịchsử Địalí 

C. THÔNGTINĐỂXÉTCÔNGNHẬNTỐTNGHIỆPTHPT (Thísinhdựthichỉđểlấykếtquảxéttuyểnvào ĐH, 

CĐthìbỏquaphầnnày) 

13. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữđủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội 
tuyển 
quốcgiadựthiOlympicquốctếmônNgoạingữđểđượcmiễnthi)…….………………………………………………………………………… 

14. Đăng ký môn xin bảo lƣu (Thí sinh ghi rõ điểm môn xin được bảo lưu vào ô tươngứng): 

Toán  Ngữ văn  Lịch sử  Địa lí   
Vật lí  Hóa học  Sinh học  Ngoại ngữ   

15. Xácđịnhmôndùngđểxétcôngnhậntốtnghiệp: (Thísinhđánhdấu“X”vàobốnôtươngứngvớimônxindùngđểxétcôngnhậntốtnghiệp) 

Toán Ngữvăn Ngoạingữ Vậtlí Hóahọc Sinhhọc Lịchsử Địalí 
 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƢU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO 
ĐẲNG (Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT không cần khai phần này) 

16. Đối tƣợng ƣu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06,07

 sauđóghikýhiệuvào2ôbêncạnh,nếukhôngthuộcdiệnưutiênthìđểtrống. 

17. Khuvựctuyểnsinh:Thuộckhuvựcnàokhoanhtrònvàokýhiệucủakhuvựcđó: KV1,KV2-NT,KV2,KV3 Sau đó 

ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ôtrống. 

18. NămtốtnghiệpTHPThoặctƣơngđƣơng:(Ghiđủ4sốcủanămtốtnghiệpvàoô) 

19. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lênĐH,CĐ: Đã tốtnghiệpTC Đã 

tốtnghiệpCĐĐ.CAMĐOANVÀXÁCNHẬN 

Số phiếu: 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Ngày tháng năm20..... 

Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 

XÁC NHẬN NGƢỜI KHAI PHIẾU NÀY Đang học lớp............ trƣờng.............................................. 

...............................................................................................  

Hoặc đang cƣ trú ở xã, phƣờng............................................. 

...............................................................................................  

Hiệu trƣởng các trƣờng nơi HS đang học hoặc Công an xã, phƣờng nơi thí sinh tự do đang cƣ trú tại địa phƣơng ký 

tên và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh) 

Ngày tháng năm20.....(Ký tên và đóngdấu) 

 
 

- Trƣớc khi khai phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT), thí sinh phải đọc kỹ các mục và hƣớng dẫn 

chi tiết các mục ở mặt sau Phiếu số 2, điều nào chƣa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận ĐKDT để 

đƣợc hƣớng dẫn đầyđủ. 

- Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở mặt trƣớc túi đựng Phiếu ĐKDT, Phiếu số 1 và Phiếu 

số 2 rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao chụp (photocopy) 2 mặt Chứng minh 

nhân dân hoặc Thẻ căn cƣớc công dân trên 1 mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu chân dung, 

mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, tỉnh, huyện và mã số đơn 

vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra phải dán thêm 1 

ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trƣớc túi đựng phiếu đăng ký dự thi. Trƣờng THPT nơi thí sinh 

đang học hoặc Công an xã phƣờng nơi thí sinh tự do đang cƣ trú tại địa phƣơng ký tên và đóng một 

dấu có phần giáp lai lên ảnh (chỉ để xác nhận nhân thân thí sinh). Thí sinh hoàn toàn chịu trách về 

thông tin khai trong phiếu đăng ký dựthi. 

- Nơi tiếp nhận ĐKDT giữ lại túi đựng Phiếu ĐKDT, Phiếu số 1, bản sao chụp (photocopy) 

Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cƣớc công dân và 2 ảnh, trả lại Phiếu số 2 cho thí sinh sau khi 

đã ký và đóng dấu xác nhận. Thí sinh lƣu giữ Phiếu số 2 này để nhận Giấy báo thi, Giấy chứng nhận 

kết quả thi. Trong trƣờng hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc Giấy báo thi 

thí sinh đem phiếu này trực tiếp tới Hội đồng thi tại Cụm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến 

quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dựthi. 

 

  



90 

2. Thủ tục: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Mọi thí sinh đều có quyền đƣợc phúc khảo bài thi, thí sinh đăng 

ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó. Trƣờng phổ thông, nơi thí 

sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc 

khảo bài thi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả củaSở Giáo dục và 

Đào tạo.  

- Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Sở Giáo dục và Đạo tạo tiếp nhận, lập danh sách và chuyển đến 

Hội đồng phúc khảo của tỉnh toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo. 

Bƣớc 3: Hội đồng phúc khảo của tỉnh có trách nhiệm phúc khảo bài thi và 

công bố kết quả phúc khảo cho cá nhân. 

Bƣớc 4: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả củaSở Giáo dục 

và Đào tạo.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Đơn xin phúc khảo bài thi. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Hội đồng thi 

Đối tƣợng thực hiện Cá nhân 

Kết quả Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không 

Căn cứ pháp lý - Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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3.Thủ tục: Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải 

nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trƣởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ 

trƣởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và 

chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc 

cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định. 

Bƣớc 3:Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả củaSở Giáo dục 

và Đào tạo.  

-Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc theo đƣờng công văn 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; 

- Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai 

nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cƣ trú (nếu có việc đột 

xuất đặc biệt). 

- Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trƣờng phổ thông 

nơi đăng ký dự thi. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Chƣa quy định 

Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đối tƣợng thực hiện Ngƣời học thuộc các đối tƣợng đƣợc quy định tại Quy chế thi nếu đủ điều 

kiện dự thi đƣợc xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong các trƣờng hợp sau: 

a) Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trƣớc ngày thi không 

quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. 

b) Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một 

bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có 

việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. 

Kết quả Đƣợc công nhận tốt nghiệp THPT 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Đối với thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trƣớc 

ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không 

thể dự thi. Điều kiện: xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 

đều từ khá trở lên; 

b) Đối với thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi 

đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai 

nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. 

Điều kiện: 

- Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 

5,0 trở lên; 

- Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên; hạnh kiểm từ khá trở lên. 

Căn cứ pháp lý - Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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* CẤP HUYỆN: 

I. 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 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm 

non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trƣờng mẫu 

giáo trƣờng mầm non, nhà trẻ dân lập, tƣ thục) gửi trực tiếp hoặc qua bƣu 

điện 01 bộ hồ sơ đếnBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).  

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: Trong thời hạn 05 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 tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trƣờng mẫu giáo, 

trƣờng mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan 

có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 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 trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ 

không đƣợc cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc 

cho phép thành lập bị hủy bỏ. 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện hoặc qua đƣờng bƣu điện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với 

trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ dân lập, tƣ thục cần nêu rõ sự 

cần thiết thành lập; tên trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; địa 

điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em; 

- Đề án thành lập trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; 

b. Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân (Ủy ban nhân dân cấp xã - đề nghị thành lập trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non nhà trẻ công lập; tổ chức, cá nhân - đề nghị thành 

lập trƣờng mẫu giáo trƣờng mầm non, nhà trẻ dân lập, tƣ thục). 
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Kết quả Quyết định thành lập trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non nhà trẻ công lập 

hoặc Quyết định cho phép thành lập trƣờng mẫu giáo trƣờng mầm non, 

nhà trẻ dân lập, tƣ thục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Có đề án thành lập trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở 

giáo dục của địa phƣơng đã đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Đề án thành lập trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ xác định rõ 

mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật 

chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trƣờng; tổ chức bộ máy, nguồn 

lực và tài chính; phƣơng hƣớng chiến lƣợc xây dựng và phát triển. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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2. Thủ tục: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ nộp hồ sơ tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Phòng Giáo dục 

và Đào tạo).  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. 

Nếu hồ sơ chƣa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội 

dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trƣờng mẫu giáo, trƣờng 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 trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 15 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. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, 

nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trƣởng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chƣa đáp ứng 

các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.” 

Bƣớc 5:Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục; 

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết 

định cho phép thành lập trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; 

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trƣởng, các 

phó hiệu trƣởng, tổ trƣởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên 

môn đƣợc đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ 

chuyên môn đƣợc đào tạo; hợp đồng làm việc đã đƣợc ký giữa trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên; 

- Chƣơng trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện 

chƣơng trình giáo dục mầm non; 

- Danh mục số lƣợng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị 

đáp ứng các điều kiện theo quy định; 

- Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê 

trụ sở trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 

năm; xác nhận về số tiền hiện có do trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, 

nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để 

đầu tƣ xây dựng và chi phí cho các hoạt động thƣờng xuyên của trƣờng 

mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ sau khi đƣợc cho phép hoạt động giáo 

dục; phƣơng án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì 

ổn định hoạt động của trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ trong 

giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi đƣợc tuyển sinh; 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, 



95 

nhà trẻ. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân (Trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ). 

Kết quả Quyết định cho phép trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ hoạt động 

giáo dục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

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, trƣờng sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy 

trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể: 

- Trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ đƣợc đặt tại khu dân cƣ bảo 

đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trƣờng; 

- Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; 

diện tích cây xanh, đƣờng đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối 

thiểu 12 m
2
 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ 

thành phố thị xã); 08 m
2
 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, 

núi cao và hải đảo; 

- Khuôn viên của trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ có tƣờng 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 trƣờng, phòng hiệu 

trƣởng, phòng phó hiệu trƣởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, 

phòng bảo 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; 

Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung. 

- Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lƣợng, hợp 

lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chƣơng 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 trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm 

non, nhà trẻ. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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3. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, 

chia, tách trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ dân lập, tƣ thục) nộp 

tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.   

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Trong thời hạn 05 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 tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp 

nhập, chia, tách trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 

10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các 

phòng chuyên môn có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 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. 

Bƣớc 5:Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:   

- Đề án sáp nhập, chia, tách trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ, 

trong đó có phƣơng án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, 

giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; 

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, 

nhà trẻ. 

b) Số lƣợng hồ sơ:  01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Đối tƣợng thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trƣờng mẫu giáo, trƣờng 

mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách 

trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ dân lập, tƣ thục). 

Kết quả Quyết định sáp nhập, chia, tách trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ 

công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng mẫu giáo 

trƣờng mầm non, nhà trẻ dân lập, tƣ thục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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4. Thủ tục: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập nhà trƣờng, nhà trẻ công lập 

hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Trong trƣờng hợp phát hiện hoặc có báo cáo của cơ quan, tổ chức 

hoặc cá nhân về việc trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ có hành 

vi vi phạm: Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của 

trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ;Hết thời gian đình chỉ hoạt 

động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc 

phục đƣợc nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;Mục tiêu và nội dung hoạt 

động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan 

trong thời hạn 20 ngày làm việc, tiến hành kiểm tra xác minh, lập hồ sơ 

giải thể trong đó phải nêu rõ lý do giải thể, thông báo cho trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề 

nghị giải thể trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trƣờng 

mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; 

 Quyết định giải thể trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ cần nêu rõ 

lý do giải thể, quy định biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ 

em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trƣờng; phƣơng án giải quyết các 

tài sản của trƣờng, bảo đảm tính công khai, minh bạch và phải đƣợc công 

bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Biên bản kiểm tra; 

- Tờ trình đề nghị giải thể trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể 

kèm theo các chứng cứ chứng minh trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, 

nhà trẻ vi phạm quy định: Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, 

hoạt động của trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ;Hết thời gian 

đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà 

không khắc phục đƣợc nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;Mục tiêu và 

nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập 

trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

- Hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng mẫu 

giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện 

pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và 
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nhân viên trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; phƣơng án giải 

quyết các tài sản của trƣờng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định giải thể hoạt động nhà trƣờng, nhà trẻ. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trƣờng 

mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ; 

b) Hết thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ 

hoạt động mà không khắc phục đƣợc nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; 

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho 

phép thành lập trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, nhà trẻ không còn phù 

hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng mẫu giáo, 

trƣờng mầm non, nhà trẻ. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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5. Thủ tục: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học 

tư thục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trƣờng tiểu học công lập, tổ 

chức hoặc cá nhân đối với trƣờng tiểu học tƣ thục nộp hồ sơ tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: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 chƣa 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 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế 

các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trƣờng tiểu học. Nếu đủ điều 

kiện, Trƣởng 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 trƣờng đến Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 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 chƣa quyết định thành lập, cho phép thành lập trƣờng 

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 trƣờng nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình về việc thành lập trƣờng; 

- Đề án thành lập trƣờng; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng 

thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, 

chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự kiến làm hiệu trƣởng. 

b) Số lƣợng hồ sơ:  01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 30 ngày (làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trƣờng tiểu học công lập), tổ chức hoặc 

cá nhân (đối với trƣờng tiểu học tƣ thục). 

Kết quả Quyết định thành lập trƣờng tiểu học công lập hoặc Quyết định cho phép 

thành lập trƣờng tiểu học tƣ thục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  - Có đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo 

dục đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, tạo thuận lợi cho trẻ 

em đến trƣờng nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình 

giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm và diện tích đất dự kiến xây 
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dựng trƣờng; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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6. Thủ tục: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Hiệu trƣởng trƣờng tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho 

phép hoạt động giáo dục theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho 

phép hoạt động giáo dục theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối 

hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và 

thẩm định thực tế các điều kiện hoạt động của trƣờng tiểu học. Nếu đủ 

điều kiện, Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà 

trƣờng tổ chức hoạt động giáo dục; trƣờng hợp chƣa quyết định cho phép 

hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trƣờng nêu rõ lý do và 

hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 4:Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;  

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho 

phép thành lập trƣờng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân cấp huyện(Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức (Trƣờng tiểu học) 

Kết quả Quyết định cho phép trƣờng tiểu học hoạt động giáo dục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  * Đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động 

giáo dục: 

- Diện tích khu đất xây dựng trƣờng đƣợc xác định trên cơ sở số lớp, 

số học sinh và đặc điểm vùng miền với bình quân tối thiểu 10 m
2
 cho một 

học sinh đối với khu vực nông thôn, miền núi; 06 m
2
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; 

- Cơ cấu khối công trình gồm: 

+ Hàng rào bảo vệ khuôn viên trƣờng; cổng trƣờng; biển tên trƣờng; 

phòng học; phòng hiệu trƣởng, phòng phó hiệu trƣởng; văn phòng; phòng 

họp, phòng giáo viên; thƣ viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng máy tính; 

phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng y tế trƣờng 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 
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dục thể chất hoặc nhà đa năng; 

+ Khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh, học sinh khuyết tật; khu chứa rác 

và hệ thống cấp thoát nƣớc bảo đảm vệ sinh; khu để xe cho học sinh, giáo 

viên và nhân viên; khu đất làm sân chơi có diện tích không dƣới 30% diện 

tích khu đất của trƣờng, bảo đảm an toàn cho học sinh; 

+ Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo đảm điều kiện sức khỏe cho học sinh học bán 

trú. 

- 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. 

* Địa điểm xây dựng trƣờng bảo đảm môi trƣờng giáo dục an toàn cho 

ngƣời học, ngƣời dạy và ngƣời lao động. 

* Có chƣơng trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định 

phù hợp với giáo dục tiểu học. 

* Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, đủ về số 

lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chƣơng trình giáo dục. 

* Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát 

triển hoạt động giáo dục. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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7. Thủ tục: Sát nhập, chia tách trường Tiểu học 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trƣờng tiểu học công lập, tổ chức 

hoặc cá nhân đối với trƣờng tiểu học tƣ thục gửi trực tiếp hoặc qua bƣu 

điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn 

cá nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: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 chƣa 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 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế 

các điều kiện thành lập, cho phép thành lập trƣờng tiểu học. Nếu đủ điều 

kiện, Trƣởng 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 trƣờng đến Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 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 chƣa quyết định thành lập, cho phép thành lập 

trƣờngthì 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 trƣờng nêu rõ lý do 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách; 

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phƣơng án để bảo đảm quyền, 

lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;  

- 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. 

b) Số lƣợng hồ sơ:  01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trƣờng tiểu học 

công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trƣờng tiểu 

học tƣ thục). 

Kết quả Quyết định sáp nhập, chia, tách trƣờng tiểu học công lập hoặc cho phép 

sáp nhập, chia, tách đối với trƣờng tiểu học tƣ thục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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8. Thủ tục: Giải thể trường Tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trường tiểu học). 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trƣờng tiểu học công lập), tổ 

chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trƣờng mẫu giáo trƣờng mầm non, 

nhà trẻ dân lập, tƣ thục)chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, 

nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, 

cá nhân thành lập trƣờng tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể; 

Bƣớc 4:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trƣởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

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 đƣợc công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng. 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

-Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân 

b. Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định giải thể trƣờng tiểu học. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai Không 

Yêu cầu, điều kiện  Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng Tiểu học. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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9. Thủ tục: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng  

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

trung tâm học tập cộng đồng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bƣu điện đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp 

nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chƣa 

cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và 

Đào tạo nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết.. 

Bƣớc 5: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' vào 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trung tâm học tập cộng đồng; 

- Sơ yếu lý lịch của những ngƣời dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập 

cộng đồng. 

b) Số lƣợng hồ sơ:  01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng và cho phép hoạt động 

giáo dục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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10. Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.  

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trung tâm học tập 

cộng đồng. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định thì trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng; 

Bƣớc 2:Quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp 

bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, 

nhân viên và phải đƣợc công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin 

đại chúng. 

Bƣớc 3: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Kết luận thanh tra của Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đối 

với Trung tâm học tập cộng đồng. 

- Các ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn  

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Chƣa quy định 

Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định hành chính  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Giải thể khi xảy ra một trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của 

trung tâm học tập cộng đồng; 

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục đƣợc nguyên nhân dẫn đến 

việc đình chỉ; 

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng 

không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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11.Thủ tục: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập 

trường trung học cơ sở tư thục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trƣờng trung học cơ sở công lập; 

tổ chức hoặc cá nhân đối với các trƣờng trung học cơ sở tƣ thục gửi trực 

tiếp hoặc qua bƣu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: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, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan 

thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện thành lập trƣờng trung 

học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị 

thành lập hoặc cho phép thành lập trƣờng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; nếu chƣa 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 trƣờng nêu rõ lý 

do; 

Bƣớc 4: Trong thời hạn 05 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 trƣờng; nếu chƣa quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập trƣờng thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 

tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trƣờng nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5:Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' vào 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình về việc thành lập trƣờng; 

- Đề án thành lập trƣờng; 

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng 

thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, 

chứng chỉ hợp lệ của ngƣời dự kiến làm hiệu trƣởng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức 

Kết quả Quyết định thành lập trƣờng trung học cơ sở công lập hoặc cho phép 

thành lập trƣờng trung học cơ sở tƣ thục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Có đề án thành lập trƣờng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục của địa phƣơng đã đƣợc cơ 

quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đề án thành lập trƣờng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chƣơng trình 

và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến 

xây dựng trƣờng; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phƣơng hƣớng 

chiến lƣợc xây dựng và phát triển nhà trƣờng. 
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12. Thủ tục: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1. Trƣờng trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá 

nhân đối với trƣờng trung học cơ sở tƣ thục nộp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Nếu hồ sơ chƣa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trƣờng trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo 

dục của trƣờng trung học; nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép 

hoạt động giáo dục. Nếu chƣa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì 

có văn bản thông báo cho trƣờng nêu rõ lý do và hƣớng giải quyết. 

Bƣớc 5:Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' vào 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, 

 số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trƣờng hoạt động giáo dục; 

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết 

định cho phép thành lập trƣờng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện(Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức  

Kết quả Quyết định cho phép trƣờng trung học cơ sở hoạt động giáo dục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của ngƣời 

có thẩm quyền; 

b) Có đất đai, trƣờng sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu 

hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất gồm: 

- Phòng học đƣợc 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 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 trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

- Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thƣ viện, phòng hoạt động 

Đoàn - Đội, phòng truyền thống; 

- Khối hành chính - quản trị gồm: Phòng làm việc của hiệu trƣởng, phó 

hiệu trƣởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân 

viên nhà trƣờng, phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trƣờng học, nhà 

kho, phòng thƣờng 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 trƣờng, có đủ thiết bị luyện tập thể dục, thể thao và bảo đảm an 
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toàn; 

- Khu để xe: Bố trí hợp lý trong khuôn viên trƣờng, 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 trƣờng bảo đảm môi trƣờng giáo dục, an toàn cho học 

sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Trƣờng học là một khu riêng, có 

tƣờng bao quanh, có cổng trƣờng và biển tên trƣờng; 

d) Có chƣơng 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 đƣợc đào tạo phù hợp với từng cấp học; đủ về số lƣợng 

theo cơ cấu về loại hình giáo viên, bảo đảm thực hiện chƣơng 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 trƣờng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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13. Thủ tục: Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trƣờng trung học cơ sở công lập; 

tổ chức hoặc cá nhân đối với các trƣờng trung học cơ sở tƣ thục gửi trực 

tiếp hoặc qua bƣu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: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, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan 

thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện sáp nhập, chia, tách 

trƣờngtrung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ 

đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng 

đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chƣa 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 trƣờng nêu rõ lý do; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 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 trƣờng; nếu chƣa quyết định sáp nhập, 

chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trƣờng thì có văn bản thông 

báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, 

chia, tách trƣờng và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' 

vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách; 

- Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phƣơng án bảo đảm quyền, lợi 

ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; 

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. 

b) Số lƣợng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ. 

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định sáp nhập, chia, tách trƣờng trung học cơ sở công lập hoặc cho 

phép sáp nhập, chia, tách trƣờng trung học cơ sở tƣ thục. 

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không  

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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14. Thủ tục: Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức 

thành lập trường) 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trƣờng trung học cơ sở công 

lập); tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng (đối với trƣờng trung học cơ sở tƣ 

thục) xây dựng phƣơng án giải thể trƣờng, trình ngƣời có thẩm quyền ra 

quyết định giải thể trƣờng. Quyết định giải thể trƣờng 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 đƣợc công bố công khai 

trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng;gửi trực tiếp hoặc qua bƣu điện 

01 bộ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00 và buổi chiều từ 13h00 - 17h00 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho cá nhân. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn cá 

nhân về chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trƣờng; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trƣờng; 

Bƣớc 4:Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp huyện ra quyết định giải thể trƣờng. 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' vào 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân. 

- Phƣơng án giải thể trƣờng 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định giải thể trƣờng trung học cơ sở  

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai  Không  

Yêu cầu, điều kiện  Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trƣờng. 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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* CẤP XÃ 

 1. Thủ tục: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và 

nôp̣ hồ sơ tr ực tiếp hoặc qua đƣợc bƣu điệnđếnBộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thành lập.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào 

các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và chƣa hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn 

chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: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 chƣa 

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; 

 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; 

Bƣớc 4:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 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 chƣa quyết định thì 

có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo 

nêu rõ lý do 

Bƣớc 5: Theo phiếu hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nộp hồ sơ 

hoặc qua đƣợc bƣu điện 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào 

các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đƣợc bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;  

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo 

viên hoặc ngƣời chăm sóc trẻ em 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân. 

Kết quả Quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  

Lệ phí Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai Không  

Yêu cầu, điều kiện  1. Có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định. 

2. Có phòng nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích 

phòng nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m
2
 cho 

một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; 

những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn; bảo đảm 

phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đủ nƣớc sạch 

dùng cho sinh hoạt và đủ nƣớc uống hàng ngày cho trẻ em. 

3. Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập: 
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a) Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: Chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giƣờng 

nằm, chăn, gối, màn để ngủ, dụng cụ đựng nƣớc uống, đồ dùng, đồ chơi 

và giá để, giá để khăn và ca, cốc, có đủ bô đi vệ sinh và tài liệu phục vụ 

hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích; 

b) Tài liệu cho ngƣời nuôi dạy trẻ em, gồm: Bộ tài liệu hƣớng 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. 

4. Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập: 

a) Thiết bị tối thiểu cho trẻ em gồm: 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; đồ dùng, đồ chơi và giá để; 

bình đựng nƣớc uống, nƣớc sinh hoạt; tài liệu cho hoạt động chơi và học 

có chủ đích. 

Đối với lớp bán trú: Có chiếu hoặc giƣờng nằm, chăn, gối, màn, quạt; 

b) Tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: Bộ tài liệu hƣớng 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. 

5. Đối với những nơi mạng lƣới cơ sở giáo dục mầm non chƣa đáp ứng đủ 

nhu cầu đƣa trẻ em tới trƣờng, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ 

nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dƣỡng, 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 nhƣ sau: 

a) Số lƣợng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 trẻ em; 

b) Ngƣời chăm sóc trẻ em có đủ sức khỏe, đủ năng lực chịu trách nhiệm 

dân sự và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ em 

theo quy định; 

c) Cơ sở vật chất phải bảo đảm các điều kiện tối thiểu nhƣ sau: Phòng 

nuôi dƣỡng, chăm sóc trẻ em có diện tích tối thiểu là 15 m
2
; bảo đảm an 

toàn, thoáng, mát; có đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em; có đủ 

đồ dùng và các thiết bị phục vụ nuôi dƣỡng, chăm sóc trẻ em; có đủ nƣớc 

uống và nƣớc sinh hoạt cho trẻ em hằng ngày; có phòng vệ sinh và thiết bị 

vệ sinh phù hợp với trẻ em; có tài liệu hƣớng dẫn thực hiện chăm sóc, 

giáo dục trẻ em.” 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. 
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2. Thủ tục: Sát nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Tổ chức, cá nhân nôp̣ hồ sơ t ại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào 

các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và chƣa hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn 

chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3: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. 

Bƣớc 4:Trong thời haṇ 10 ngày, 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. 

Bƣớc 5:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 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 

Bƣớc 6: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào 

các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, 

trong đó có phƣơng án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, 

giáo viên;  

- Bản sao đƣợc cấp từ sổ gốc, bản sao đƣợc chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo 

viên hoặc ngƣời chăm sóc trẻ em 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01(bộ). 

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Đối tƣợng thực hiện Cá nhân; Tổ chức                                                                

Kết quả Quyết định sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. 

Lệ phí Không     

Tên mẫu đơn, tờ khai Không 

Yêu cầu, điều kiện  Không 

Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, ngày 21/4/2017 của Chính phủ 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, ngày 4/10/2018 của Chính phủ 

 

  



116 

3. Thủ tục: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 

Trình tự thực hiện Bƣớc 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào 

các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Bƣớc 2:Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trƣờng hợp hồ sơ còn thiếu và chƣa hợp lệ thì công chức hƣớng dẫn 

chỉnh sửa, bổ sung. 

Bƣớc 3:Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra. 

Bƣớc 4:Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra 

quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập tƣ thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các 

biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải 

thể phải công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Bƣớc 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào 

các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đƣờng bƣu điện 

Thành phần, số lƣợng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tƣ thục. 

b) Số lƣợng hồ sơ:  01 (bộ). 

Thời gian giải quyết Chƣa quy định  

Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Đối tƣợng thực hiện Tổ chức, cá nhân 

Kết quả Quyết định hành chính               

Lệ phí Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai Không 

Yêu cầu, điều kiện  Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tƣ thục. 
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