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Bin Tre, ngay 0# thang 8 ndm 2021

'QUYETDJNH

V~ vi~c cfmg b6 Danh muc 3,6thu tuc hanh chinh drrqc chudn hoa linh v....c giao
due va c1aotao thuQc thdm quy~n ghii quy~t ella Uy ban nhan dan cip buy~n

.

CHU TICH

iTY BAN NIlAN DAN TINH

BEN TRE
'

Can cll'Ludt T6 chtec chinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;
Can cll'Ludt sua d6i, ,b6 sung mot s6 didu cua Ludt T6 chuc Chinh phu va Ludt
T6 chiec chinh quyen dia phuang ngay 22 thang 11 ndm 2019;
Can cll'Nghi dinh s6 63120101ND-CPngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh phu
vd kiim soat thu t1J,Chanh chinh; Nghi dtnh s6 92120171ND-CPngay 07 thang 8 ndm
2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 diJu cua cdc nghi dinh lien quan din
kiem soat thu t1J,C
hanh chinh;
Can ctr Thong tu s6 02120171TT-VPCP ngay 31 thdng 10 nam 2017 cita B(>
truOng, Chit nhi¢m Van phong Chinh phit huang ddn vd nghi¢p V1J,kiim soat thit t1J,C
hanh chinh;
Can cll' Quyit dtnh s6 2108IQD-BGDDT ngay 24 thang 6 nam 2021 vd vi¢c
cong b6 B(>thiLt1J,C
hanh chinh duf)'cchudn hoa thu(>cphqm vi chll'cnang quan Ij cita
B(>Giao d1J,C
va Dao tqo;
Theo dd nght cita Giam d6c Sa Giao d1J,cva Dao tqo tqi Til trinh sJ 1700
ITTr-SGD&DTngay 23 thang 7 nam 2021.

QUYETDINH:
Di~u 1. Cong b6 kern theo QuySt dinh mly Danh rn\lc 36 thu t\}c hanh chinh
duqc chudn hoa lInh Vl!Cgiao d\lCva dao t?o thu9Cthfun quySn giai quySt cua Uy ban
nhan dan cAphuy~n (co danh rn\lc kern theo).
Di~u 2. QuySt djnh nay co hi~u hJc kS tu ngay kYo Bili b6 cac QuySt dinh cong
b6 tru6c day linh VlJCgiao d\lc va dao t?o thu9c th~rn quySn giai quySt cua Uy ban
nhan dan cAphuy~n. Giao S6 Giao d\lCva Dao t?OdlJ thao QUYStdjnh trinh 36 thu t\}c
hanh chinh tren vao quy trinh n9i b9 trinh Chu tich Uy ban nhan dan tinh phe duy~t.
Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Giarn d6c S6 Giao d\lc va Dao
t?O, Chu tich Uy ban nhan dan cAphuy~n va t6 chuc, ca nhan co lien quan chiu trach
nhi~rn thi hanh QuySt djnh nay.!.
Noi nh~n:
- Nhu Di~u 3;
- BQ Giao dl,lcva Dao t~o;
- CI,lCKi~rn soat TTHC - VPCP;
- CM tieh, cac PCT,UBND tinh;
- Chanh, cac PCVP.UBND tinh;
- VBND cae huy~n, thanh ph6;
- PhOng: KSTT (kern h6 sa), TTPVHCC;
- C6ng Thong tin di~n tir tinh;
- Luu: VT.

TrAn Ngqc Tam

.,nrc IIANH cHiNH J)lfQc CHUAN HOA THUQC
GW QuvET CVA uv BANNIlAN DANcAP HU\1N
Quyit dinh s6dK5Jt IQD-UBND ngay 04-thimg 8 nam 2021
cua Chit tich Uy ban nhdn dan tinh Bin Tre)
PhAn I
DANH MUC THV TUC HAND CHiNH

.

.

Danh muc tho t1}Chanh chinh dU'q'c ~huAn hoa thuQc thAm quyen giai
quy~t ciia Vy ban nhan dan cip huyen

sa hB So'
SIT TTHC

sa, ky hi~u
Ten TTHC

VBQPPL

quy dinh

Linh Vl}'C
Ten linh
vl}'c da
cfmg ba

Ten linh
vl}'cchuAn
boa

I. Linh V\fCGhio due MAm non (05 TTHC)
Giao due
Nghi dinh s6 Giao due
1.004494
Thanh l~p
1
135120181NB va Dao t<;10 Mam non
tnrong miu
giao, tnrong
mam non, nha
tre cong l~p
hoac cho phep
thanh l~p
tnrong miu
giao, tnrong

2

1.006390

mam non, nha
tre dan l~p, tu
thuc
Cho phep
tnrong miu
giao, tnrong
mam non, nha

3

1.006444

4

1.006445

-cr

s6

Giao due
Giao due
135/20181NB va Dao t<;10 Mam non
Nghi dinh

.cr

tre hoat dong
giao d\lc
Nghi dinh s6 Giao d\lc
Chophep
135/2018INB vaBao t<;10
truOng miu
-cp
giao, truOng
m~m non, nha
tre hO<;1t
d9ng
giao d\lc tra l<;1i
Nghi dinh s6 Giao d\lc
Sap nh~p,
135/2018INB vilBao t<;10
chia, tach
-cp
truOng miu
giao, truOng
m~m non, nhil

COOquan
thuc
hi~n

UBND
cap
huy~n
r

Phong
Giao due

vaBao
t<;10

Giao d\lc
M~mnon

Phong
Giao d\lC
vaBao
t<;10

Giao d\lc
M~mnon

Phong
Giao d\lc
vaBao
t<;10

2

tre
5

1.004515

II. Linh
1

2

3

4

5

V\fC

1:004555

2.001842

1.004552

1.004563

1.001639

1.005099

III. Linh

V\fC

Nghi dinh s6

46/20 171ND-

Giao due
"
va Dao tao

Giao due
MAm non

UBND
dip
huy~n

Giao due
va Dao tao

Giao due
Ti~u hoc

UBND
,
dip
huyen

Giao due
va Dao tao

Giao due
Ti~u hoc

Phong
Giao due
va Dao
tao

Giao due
va Dao tao

Giao due
Ti~u hoc

Phong
Giao due
va Dao
t~o

Giao d\lc
vaDao t~o

Giao d\lc
Ti~u hQc

UBND
,
cap
huy~n

Giao d\lc
va Dao t~o

Giao d\lc
Ti~u hQc

UBND
,
cap
huy~n

Giao d\lc
Ti~u hQc

Giao d\lc
Ti~u hQc

CasO'
giao d\lc

CP

giao due ti~u hoc (06TTHC)

-

6

Giai th~
tnrong mfru
giao, tnrong
mam non, nha
tre (theo yeu
cau cua tb
chirc, ca nhan
, d~ nghi thanh
l~p)

Thanh lap '
tnrong ti~u
hoc cong lap,
cho phep
thanh l~p
tnrong ti~u
hoc tu thuc
Chophep
tnrong tieu
hoc hoat dong
giao due
Cho phep
tnrong tieu
hoc hoat d9ng
giao d\lc trO'l~i
Sap nh~p,
chia, tach
truOng ti~u
hQc
Giai th~
truOng ti~u '
hQC(theo d~
nghicuatb
chilc, ca nhan
d~ nghi thanh
l~p truOng ti~u
hQc)

Nghi dinh s6

135/20181ND
-CP

Nghi dinh s6

135/2018IND
-CP
Nghi dinh s6

135/20181ND
-CP
Nghi dinh s6

135/20181ND
-CP
Nghi dinh s6

135/20181ND
-CP

Chuy~n truOng· Thong tu s6
d6iv6ihQc
28/2020/TT sinh ti~u hQc
BGDDT

ghio dt}.cTrung hQc (09 TTHC)

3

1

2

3

4

5

1.004442

1.004444

1.004475

2.001809

2.001818

Thanh l~p
tnrong trung
hoc co sa cong
l~p hoac cho
phep thanh l~p
tnrong trung
hoc co sa nr
thuc
Cho phep
tnrong trung
, hoc co sa hoat
dQng giao due
Cho phep
tnrong trung
hoc co sa hoat
dong tro lai
Sap nhap,
chia, tach
tnrong trung
hoc co sa

135/2018IND

Giao due
vaDaotl;lo

Giao due
Trung hoc

-CP

Nghi dinh s6

135/2018IND

Giao due
Giao due
va Dao tao .Trung hoc

UBND
,
cap
huy~n

Phong
Giao due

va Dao

-CP

tao
Nghi dinh s6

135/2018IND

Giao due
va Dao tao

Giao due
Trung hoc

Phong
Giao due

va Dao

-CP

tao
Nghi dinh s6

135/2018IND

Giao due
va Dao tao

Giao due
Trung hoc

UBND
,
dip
huy~n

Giao due
va Dao tao

Giao due
Trung hoc

UBND
,
dip
huy~n

-CP

Nghi dinh s6
Giai thS
13 5/20 18IND
tnrong trung
-CP
hoc co sa
(theo d~ nghi
cua ca nhan, t6
chilc thanh Hip
truemg)
TuySn sinh
trung hQc co
sa

6

Nghi dinh s6

Thong tu s6

1112014/TT-

Giao dl)c
Giao dl)c
va Dao tl;lo Trung hQc

Phong
Giao dl)C
vaDao
tl;lo;GO sa
giao dl)c

Giao dl)c
Giao dl)c
va Dao tl;lo Trung hQc

Cosa
giao dl)c

Giao dl)c
Giao dl)c
vaDao tl;lo Trung h9C

Cosa
giao dl)c

BGDDT;
Thong tu s6

18/20 14/TT BGDDT;
Thong tu s6
OS/20 18/TTBGDDT
7

8

1.004831

2.001904

ChuySn truemg
d6iv6ihQc
sinh trung hQc
co sa
TiSp nh~n d6i
tm;mg hQc b6
tuc trung h9C
co sa

QuySt, dinh
so

5112002/QDBGDDT
Nghi dinh s6

75/2006INDCP;
Thong tu s6

4
-

-

1712003/TTBGDDT
9

1.005108

Thuyen
chuyen d6i
nrong hoc b6
tuc trung hoc

Thong tu s6 - Giao due
1712003/TT- va Dao tao
BGDDT

Giao due
Trung hoc

Co so
giao due

,

co so
IV~Linh Vl}'Cgiao due dan tQc (05 TTHC)
1

1.004496

Cho phep
Nghi dinh s6
tnrong pho ... 135/20181ND
thong dan tQc
-CP
nQi tru co c~p
hoc cao nhat la
trung hoc co
sa hoat dong
giao due

Giao due
va Dao tao

Giao due
dantQC

Phong
Giao due
va Dao
tao

2

1.004545

Thanh l~p
tnrong pho
thong dan tQc
ban tni

Giao due
va Dao tao

Giao due
dan tQc

UBND
cap
huyen

CO'sa v~t
ch~t va
thiet bi
tnrong hoc

Giao due
dantQc

Phong
Giao due
va Dao

3

4

5

2.001839

2.001837

2.001824

Cho phep
tnrong pho
thong dan toe
ban tru hoat
dong giao due
Sap nh~p,
chia, tach
truemgph6
thong dan tQc
ban tm

Nghi dinh s6

135/20181ND
-CP
Nghi dinh s6.

46/20171NDCP

Nghi dinh s6

135/20181ND

tao

Giao d\lC
Giao due
va Dao t{;lO dan tQc

UBND
cap
huy~n

CO'sa v~t
ch~t va
thi~t bi
truemg hQc

UBND
,
cap
huy~n

-CP

Chuy~n d6i
Nghi dinh s6
truemgph6 ' 46/20171NDthong dan tQc .
CP
ban tm

Giao d\lC
dan tQc

V. Linh Vl}'CGiao dl}.Cva Dao t,o thuQc h~ th8ng giao dl}.cqu8c dan va coosO' giao
dl}.ckhac (02 TTHC)
-I

1.004439

Thanh l~p
trung tam hQc
t~p cQng d6ng

Nghi dinh s6

135/20181ND
-CP

Giao d\lc
Giao d\lc
UBND
,
va Dao t{;lO va Dao t{;lO
cap
thuQc h~
huy~n
th6ng giao
d\lc qu6c
dan va cO'
sa giao d\lc

5
"

2

1.004440

Nghi dinh s6
Cho phep
trung tam hoc 135/2018/ND
-CP
t~p cong d6ng .
hoat dong tro
l~i

Giao due
va Dao tao

khac

Giao due
va Dao tao
thuoc h~
thong giao
due quoc
dan va co
sa giao due
khac

UBND
,
cap
huy~n

VI. Linh v'!c Ghio due va Dao tao thuQc h~ th8ng giao due quac dan (09 TTHC)
1

2

3

4

1.005106

1.005097

1.008724

1.008725

Cong nhan xa
dat chuan ph6
c~p giao due,
x6a mu chtr

Quy trinh danh
gia, xSp loai
"CQng d6ng
hoc tap" dp
xii

Thong tu s6.

07/20 16/TT-

Giao due
va Dao tao
thuoc h~
thong giao
due qu6c
dan

UBND
cap
huy~n

Giao due
thuong
xuyen

Giao due
va Dao tao
thuoc h~
thong giao
d\lc qu6c
dan

UBND
,
cap
huy~n

Giao d\lc
va Dao t~o
thuQc h~
th6ng giao
d\lc qu6c
dan

Giao d\lc
va Dao t~o
thuQc h~
th6ng giao
d\lc qu6c
dan

UBND
,
cap
huy~n

Giao d\lc
va Dao t~o
thuQc h~
th6ng giao
d\lc qu6c
dan

Giao d\lc
va Dao t~o
thuQc h~
th6ng giao
d\lc qu6c
dan

UBND
,
cap
huy~n

BGDUT;
Nghi dinh s6
20/20 14/NDCP
Thong tu s6

44/20 14/TT BGDDT

Chuyen d6i
nha
truOng
mau giao,
truOng m~m
non tu th\lc do
nha d~u tu
trong nu6c d~u
tu sang nha
tre, truOng
mfiu giao,
truOng m~m
non tu th\lC
ho~t dQng
khong vi lQ'i
nhu~n

Nghi dinh s6

Chuyen d6i
truOng tieu
hQc tu th\lc,
truOng trung
hQc cO'sa tu
th\lc va truOng
ph6thongtu

Nghi dinh s6

t:e,

Giao due
va Dao tao

84/2020/NDCP

84/2020fNf)CP

;

6

thuc co nhieu
cAphoc co cAp
hoc cao nhat la
trung hoc co
sa do nha d~u
.tu trong mroc
d~u tu sang
tnrong ph6
thong tu thuc
hoat dong
khong vi loi
nhu~n
5

1.004438

Xet, duyet
chinh sach h6
tro df>ivoi hoc
sinh ban tru
dang hoc tai
cac tnrong ti~u
hoc, trung hoc
ca sa a xii,
thon d~c biet
kh6khan

Nghi dinh sf> Giao due
116/20161ND va Daa tao

-cr

Giao due
va Dao tao
thuoc h~
thong giao
due quoc
dan

UBND
,
dip
huyen

..

6·

1.003702

H6 tro hoc t~p
df>ivoi tre
m§u giao, hoc
sinh ti~u hoc,
hoc sinh trung
hQc cO'sa, sinh
vien cac dan
tQc thi~u sf>r~t
it nguai

Nghi dinh sf> Giao due
57/20 171ND- va Dao tao
CP

Giao due
va Dao tao
thuoc h~.
thong giao
due quoc
dan

Phong
Giao due
va Dao
tao; CO'
sa giao
d\lc

7

1.001622

H6 trq an trua
df>iv6i tre em
mau giao

Nghi dinh sf> Giao d\lc
105/20201ND M~mnon
-CP

Giao d\lc
va Dao t~o
thuQc h~
thf>nggiao
d\lc quf>c
dan

CO'sa
gi,ao d\lc
mamnon
Phong
Giao d\lc
vaDao
t~o, Uy
ban nhan
dandp
huy~n

8

1.008950

Trq cApdf>i

Nghi dinh sf> Giao d\lc
105/20201ND M~m non
-CP

Giao d\lc
vaDao t~o
thuQc h~
thf>nggiao

CO'sa
gia~ d\lc
mam
non,

v6i tre em
m~mnonUi
con cong

7

nhan, ngiroi
lao d<)ng·him
viec tai khu
cong nghiep

due quoc

dan

. Phong

Giao due
va Dao
tao, Uy
ban nhan

9

1.008951

H6 tro d6i voi

Nghi dinh s6

giao vien mam
non lam viec
- tai co sa giao

105/2020IND

duc mam non
dan lap, tu
thuc a dia ban
c6 khu cong
nghiep

-cr

Giao due
Marn non

Giao due
va Dao tao

thuoc
.. he...
thong giao
,

due quoc

dan

dahdp
huy~n
Phong
Giao due
va Dao
tao, Uy

ban nhan
dan c~p
huy~n

Phần II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON
1. 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
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban
nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ
công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp
huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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 trường mẫu giáo, trường 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;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định
bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên
quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các
điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời
và nêu rõ lý do.
Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành
lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho
phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy
bỏ.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
1.2. Cách thức thực hiện:

2

Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
1.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu
giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập;
tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức
thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị thành lập
trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị
thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục).
1.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp
với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục
của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ
mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất,
thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính;
phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển
1.11. Căn cứ pháp lý:
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a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
2. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo
dục
2.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ
phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ
chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ
sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm
định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
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 trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo
quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà
trẻ nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
2.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
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- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
2.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho
phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
c) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các
phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn
được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn
được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;
d) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện
chương trình giáo dục mầm non;
đ) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị
đáp ứng các điều kiện theo quy định;
e) Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ
sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác
nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản
lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí
cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối
vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
g) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà
trẻ.
2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện: Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
2.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
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a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và
phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:
- Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo
đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;
- Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi;
diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12
m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08
m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;
- Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao
ngăn cách với bên ngoài;
- Cơ cấu khối công trình gồm:
Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ,
phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;
Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ
thuật hoặc phòng đa chức năng;
Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;
Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng,
phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, 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 lượng, hợp lý
về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và
tổ chức hoạt động giáo dục.
d) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục.
đ) Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ.
2.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4 /2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo
dục trở lại
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà
trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp
huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ
chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ
sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm
định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
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 trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo
quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà
trẻ nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
3.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
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3.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
c) Biên bản kiểm tra;
3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện: Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
3.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.8. Lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
3.10. Yêu cầu, điều kiện: Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình
chỉ.
3.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
4.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách
trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ
phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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 trường
mẫu giáo, trường 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;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định
bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên
quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu không đáp ứng các điều kiện theo
quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
4.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
4.3.1. Hồ sơ gồm:
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a) Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ,
trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên,
cán bộ quản lý và nhân viên;
b) Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu
sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức,
cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân
lập, tư thục).
4.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
4.7. Kết quả thực hiện: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách
trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện.
4.8. Lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện: Không quy định.
4.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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5. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
5.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể tới
Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải
thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
5.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
5.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
b) Biên bản kiểm tra;
c) Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải
quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường
mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.
5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ.
5.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.8. Lệ phí: Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện: Không
5.11. Căn cứ pháp lý : Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục.

13

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC
1. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu
học tư thục
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học công lập, tổ chức
hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ
hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn
bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân.
Trong thời hạn 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 trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý
kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường
đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
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
chưa quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị
thành lập trường nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình về việc thành lập trường;
b) Đề án thành lập trường;
c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng
thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng
chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học
công lập), tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục).
1.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc
Quyết định cho phép thành lập trường tiểu học tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo
dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường
nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo
dục, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm và diện tích đất dự kiến xây dựng trường; tổ
chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát
triển nhà trường.
1.11. Căn cứ pháp lý :
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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2. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
2.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho
phép hoạt động giáo dục; gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp
huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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 trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào
tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa
quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu
rõ lý do và hướng giải quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
2.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành
lập trường.
2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện: Trường tiểu học
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2.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo
dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Có quyết định về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường.
b) Đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động
giáo dục:
- Diện tích khu đất xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học
sinh và đặc điểm vùng miền với bình quân tối thiểu 10 m2 cho một học sinh đối
với khu vực nông thôn, miền núi; 06 m2 cho một học sinh đối với khu vực thành
phố, thị xã. Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích sử dụng đất
bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;
- Cơ cấu khối công trình gồm:
Hàng rào bảo vệ khuôn viên trường; cổng trường; biển tên trường; phòng
học; phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng; văn phòng; phòng họp, phòng
giáo viên; thư viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng máy tính; phòng truyền thống
và hoạt động Đội; phòng y tế trường học; phòng bảo vệ;
Phòng giáo dục nghệ thuật; phòng học nghe nhìn; phòng tham vấn học sinh;
phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hoà nhập; phòng giáo 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 nước bảo đảm vệ sinh; khu để xe cho học sinh, giáo viên và nhân
viên; khu đất làm sân chơi có diện tích không dưới 30% diện tích khu đất của
trường, bảo đảm an toàn cho học sinh;
Khu nhà ăn, nhà nghỉ bảo đảm điều kiện sức khoẻ 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.
c) Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho
người học, người dạy và người lao động.
d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù
hợp với giáo dục tiểu học.
đ) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, đủ về số
lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.
e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục.
2.11. Căn cứ pháp lý
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a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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3. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho
phép hoạt động giáo dục; gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp
huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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 trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào
tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa
quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu
rõ lý do và hướng giải quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
3.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.3.1. Hồ sơ gồm:
Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.
3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện:Trường tiểu học.
3.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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3.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo
dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.8. Lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau thời hạn bì
đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình
chỉ và có hồ sơ theo quy định đề nghị được hoạt động trở lại được Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được
công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
3.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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4. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
4.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường tiểu học công lập, tổ chức
hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa
của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn
bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân. Trong thời hạn 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 trường tiểu học. Nếu
đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ
sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
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
chưa quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị
thành lập trường nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
4.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
4.3.1. Hồ sơ gồm:
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a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi
ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;
c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải
trả và các vấn đề khác có liên quan;
4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị sáp nhập,
chia, tách trường tiểu học công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị sáp nhập, chia,
tách trường tiểu học tư thục).
4.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
4.7. Kết quả thực hiện: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách đối với trường tiểu học tư thục của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4.8. Lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
4.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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5. Giải thể trường tiểu học
(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
5.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân
thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện ra quyết định giải thể;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng Phòng Giáo
dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ;
Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền,
lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
5.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
5.3.1. Hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.
5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu
đề nghị giải thể trường tiểu học công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị giải thể
trường tiểu học tư thục).
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trường tiểu
học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.8. Lệ phí: Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
5.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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6. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
6.1 Trình tự thực hiện:
6.1.1. Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước:
- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà
trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp
trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu
trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn,
trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc
người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.
- Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám
hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời
gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi
chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 36
Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT.
Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 1
Điều 36 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT cho nhà trường nơi chuyển đến.
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,
hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận
xếp học sinh vào lớp.
6.1.2. Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài
về nước:
- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ
lục II kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến
bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch
vụ công (nếu có).
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu
trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn,
trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc
người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.
- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07
ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát
trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh
theo quy định.
6.2. Cách thức thực hiện:
a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở giáo dục;
b) Nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
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c) Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính
hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.
6.3.1. Thành phần hồ sơ đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước
gồm:
a) Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo
mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT).
b) Học bạ.
c) Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện
chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT),
bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.
d) Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).
6.3.2. Thành phần hồ sơ đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển
trường từ nước ngoài về nước:
Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu
tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT).
6.3.3. Số lượng: 01 bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết
a) Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước: Tổng thời gian giải
quyết không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu
trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.
Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha
mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu
trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,
hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận
xếp học sinh vào lớp.
b) Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về
nước: Tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ, cụ thể:
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu
trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.
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Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha
mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.
- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07
ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát
trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cha mẹ hoặc người giám hộ
học sinh.
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tiếp nhận, xếp
vào lớp.
6.8. Phí, Lệ phí (nếu có): Không.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
a) Mẫu Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh
(tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) đối với học sinh tiểu
học chuyển trường trong nước (công bố kèm theo nội dung thủ tục này).
b) Mẫu Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh
(tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) đối với học sinh trong
độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước (công bố kèm theo nội dung
thủ tục này).
c) Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực hiện chương trình (tại Phụ
lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) (công bố kèm theo nội dung thủ
tục này).
6.10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
6.11. Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
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MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC
(Tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)
Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường1…………………………………..…..……….
- Hiệu trưởng trường2……………………………………….……….
Tôi tên là:……………………………………………….……..….….……….
Hiện trú tại:……………………………………….………….….……………
Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):…………………
Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:
Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:…………………..
Là học sinh lớp:………………….. Trường3 …………………………………
………………………………………….…………………..……….……….………
Kết quả cuối năm học: ………………………………………………………..
Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ……...…….….
………………………………………………………………………….…..………..về
lớp ……. năm học ……..…………tại trường5………..………………..……
……………………………………………………………………………………….
Lý do:………….………………………………………….…………………..
………………………………………………………………….…………………
Trân trọng cảm ơn.
……, ngày ……..tháng……..năm ……..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

Ý kiến của trường chuyển đi 7

Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
1 Tên trường nơi chuyển đi.
2 Tên trường nơi chuyển đến.
3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào.
4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào.
5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào.
6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.
7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu.

học
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MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH
TRONG ĐỘ TUỔI TIỂU HỌC CHUYỂN TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC
(Tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)
Kính gửi: Hiệu trưởng trường1……………….……..…..………
Tôi tên là:……………………………………….…….…….….……………..
Hiện trú tại:………………………………….………………….……………..
Số điện thoại:……………… Địa chỉ email (nếu có):…………….….……….
Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:
Học sinh: ………………….. Ngày tháng năm sinh:……........................……
Là học sinh lớp:………….….. Trường2 ………………..…………..…………
………………………………………….………………………………...….………
Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……..……
tại trường3……………...………………………………………………..
Lý do:……...……………………………………………………………….....
…………………………………………………………….…………………………
Hồ sơ kèm theo gồm có 4 :……………………………………………………
Trân trọng cảm ơn.
……, ngày ……..tháng……..năm ……..
Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
1 Tên trường chuyển đến.
2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả
quốc gia.
3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ.
4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài
của học sinh.
5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.
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MẪU THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU HỌC TẬP,
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
(Tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO….
TRƯỜNG……….
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Họ và tên học sinh:………………………………………
Lớp:……………………………………………………...
Nội dung giáo dục

Tiến độ thực hiện chương trình
Chương/Chủ đề/Bài1

Môn học bắt buộc
Tiếng Việt
Toán
Ngoại ngữ 1 : tiếng….3
Đạo đức
Tự nhiên và Xã hội4
Lịch sử và Địa lý5
Khoa học6
Tin học và công nghệ7
Giáo dục thể chất
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số: tiếng….8
Ngoại ngữ 1: tiếng ……9

Tiết học số2
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Xác nhận của nhà trường
(ký tên, đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm
(ký và ghi đầy đủ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển
đi.
1

Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học sinh đã hoàn thành trước
khi chuyển đi.
2

Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh
lớp 1 và lớp 2.
3

Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học sinh
lớp 4 và lớp 5.
4

Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp
1, lớp 2 và lớp 3.
5, 6, 7

8, 9

Không phải ghi nếu không học
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III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC
1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập
trường trung học cơ sở tư thục
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ
chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ sở tư thục gửi 01 bộ hồ sơ đến
Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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 trường 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 trường đến
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông
báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường
nêu rõ lý do;
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 trường;
nếu chưa quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường thì có văn bản thông
báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu
rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
1.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
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1.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình về việc thành lập trường;
b) Đề án thành lập trường;
c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng
thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng
chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, 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 trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- 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 trường.
1.5. Đối tượng thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Tổ chức hoặc cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công
lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện.
1.8. Lệ phí: Không có.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và
nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng
trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây
dựng và phát triển nhà trường.
1.11. Căn cứ pháp lý:
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a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
2.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân
đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận
một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng
quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho
trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện
hoạt động giáo dục của trường trung học; nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho
phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có
văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
2.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
2.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
2.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho
phép thành lập trường.
2.3.2. Số lượng: 01 bộ hồ sơ.
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2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2.5. Đối tượng thực hiện:
a) Trường trung học cơ sở công lập;
b) Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục.
2.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt
động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Lệ phí: Không có
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
2.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của người có
thẩm quyền;
b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt
động giáo dục. Cơ sở vật chất gồm:
- Phòng học được xây dựng theo tiêu chuẩn, đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc
học sinh, có bàn ghế của giáo viên, có bảng viết và bảo đảm học nhiều nhất là hai
ca trong một ngày;
- Phòng học bộ môn: Thực hiện theo quy định về quy chuẩn phòng học bộ
môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động
Đoàn - Đội, phòng truyền thống;
- Khối hành chính - quản trị gồm: Phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường,
phòng các tổ chuyên môn, phòng y tế trường học, nhà kho, phòng thường trực,
phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể;
- Khu sân chơi, bãi tập: Có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích sử dụng
của trường, có đủ thiết bị luyện tập thể dục, thể thao và bảo đảm an toàn;
- Khu để xe: Bố trí hợp lý trong khuôn viên trường, bảo đảm an toàn, trật tự,
vệ sinh;
- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối Internet đáp ứng yêu cầu
quản lý và dạy học.
c) Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh,
giáo viên, cán bộ và nhân viên. Trường học là một khu riêng, có tường bao quanh,
có cổng trường và biển tên trường;
d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù
hợp với mỗi cấp học;
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đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt
trình độ chuẩn được đào tạo phù hợp với từng cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu
về loại hình giáo viên, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các
hoạt động giáo dục;
e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục;
g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
2.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân
đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận
một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định
thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện
hoạt động giáo dục của trường trung học; nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho
phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có
văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
3.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
3.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
3.3.1. Thành phần hồ sơ:
Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.
3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện:
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a) Trường trung học cơ sở công lập;
b) Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục.
3.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục
trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.8. Lệ phí: Không có.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
3.10. Yêu cầu, điều kiện: Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến
việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết
định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
4.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ
chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ sở tư thục gửi hồ sơ Bộ phận
một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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 trường 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 trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều
kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân
đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do;
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 trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép
sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ
và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
4.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
4.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ
4.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
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b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án bảo đảm quyền, lợi ích
hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;
c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải
trả và các vấn đề khác có liên quan.
5.3.2. Số lượng: 01 bộ hồ sơ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Tổ chức hoặc cá nhân.
4.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
4.7. Kết quả thực hiện: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ
sở công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
4.8. Lệ phí: Không có.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
4.10. Yêu cầu, điều kiện: Không quy định.
4.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức
thành lập trường)
5.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công
lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục) xây
dựng phương án giải thể trường, trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể
trường. Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp
bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân
viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Gửi
01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập
trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra
quyết định giải thể nhà trường;
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 trường.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
5.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
5.3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
5.3.1. Thành phần hồ sơ:
Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.
5.3.2. Số lượng : 01 bộ hồ sơ.
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5.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện:
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập);
b) Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư
thục).
5.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể trường trung học cơ sở của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.8. Lệ phí: Không có.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
5.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
5.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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6. Tuyển sinh trung học cơ sở
6.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.
Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo
dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo
dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét
tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ
sở.
Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban
nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Bước 4: Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng
giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh.
6.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
6.3.1. Hồ sơ bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
b) Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
6.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể.
6.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
6.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo; trường trung học cơ
sở.
6.7. Kết quả thực hiện: Học sinh được tuyển vào học lớp 6.
6.8. Phí, Lệ phí: Không
6.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
6.10. Yêu cầu, điều kiện: Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành
chương trình tiểu học.
6.11. Căn cứ pháp lý:
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a) Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và
tuyển sinh trung học phổ thông;
b) Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế
tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
c) Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4,
điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ
sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TTBGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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7. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
7.1. Trình tự thực hiện:
a) Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng
nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác:
Bước 1: Phụ huynh học sinh gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo
nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.
Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc
trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời
gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
7.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
b) Học bạ (bản chính).
c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).
d) Bản sao giấy khai sinh.
đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy
định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).
e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
g) Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối
với cấp trung học cơ sở);
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h) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học
tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
i) Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động
công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học
sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.
k) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.
7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
7.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.
7.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
7.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi
đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ
tỉnh, thành phố khác);
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường nơi đến hoặc Phòng Giáo dục và Đào
tạo nơi đến.
7.7. Kết quả thực hiện: Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở của Hiệu trưởng
hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo.
7.8. Lệ phí: Không.
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
7.10. Yêu cầu, điều kiện:
a) Về đối tượng:
- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự
chính đáng để phải chuyển trường.
b) Điều kiện chung:
- Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy định chuyển trường và tiếp
nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành
kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm
đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Điều 4 và 5 của Quy định
này.
- Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học
chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực
hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.
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- Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang
trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường
hợp sau:
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công
lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học phổ thông
ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định
từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông
công lập.
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công
lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ
hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập
có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét,
quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học
phổ thông công lập.
7.11. Căn cứ pháp lý:
Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học
sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
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8. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
8.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu
có) tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển đến trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ
túc văn hoá kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy
cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt
nghiệp bổ túc THCS.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
8.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
8.3.1. Hồ sơ bao gồm: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
8.3.2. Số lượng hồ sơ: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
8.4. Thời hạn giải quyết: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
8.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
8.6. Cơ quan thực hiện: Trung tâm giáo dục thường xuyên.
8.7. Kết quả thực hiện: Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ.
8.8. Phí, Lệ phí: Không
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8.10. Yêu cầu hoặc điều kiện :Không.
8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC
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a) Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
b) Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3,
Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính
phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
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9. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
9.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có
đơn xin chuyển trường gửi đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên kiểm tra tính hợp lệ của
hồ sơ.
Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
9.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn xin chuyển trường.
b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.
Số lượng hồ sơ: Không quy định.
9.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
9.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
9.6. Cơ quan thực hiện: Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng
học bổ túc xin chuyển đến.
9.7. Kết quả thực hiện: Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển
đến đồng ý tiếp nhận.
9.8. Phí, Lệ phí: Không
9.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
9.10. Yêu cầu hoặc điều kiện: Không
9.11. Căn cứ pháp lý:
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Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số
88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục
Trung học cơ sở.
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IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC DÂN TỘC
1. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là
trung học cơ sở hoạt động giáo dục
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học
cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt
động giáo dục thực hiện. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn
bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong thời hạn 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú
cấp có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.Nếu chưa quyết
định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ
lý do và hướng giải quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho
phép thành lập trường.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường phổ thông dân tộc
nội trú.
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1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trường
phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện
(có cấp trung học phổ thông) hoạt động giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
b) Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị tương ứng với từng cấp học theo quy
định tại Nghị định này và bảo đảm tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, ngoài ra còn
có thêm các điều kiện sau đây:
- Khu nội trú có diện tích sử dụng tối thiểu 06 m2/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 hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề
truyền thống của các dân tộc phù hợp với địa phương.
c) Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh,
giáo viên, cán bộ và nhân viên.
d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với mỗi
cấp học theo quy định.
đ) Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và
đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định phù hợp đối với cấp học; đủ về số
lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục
và tổ chức các hoạt động giáo dục.
e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục.
g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
1.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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2. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
2.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú
thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành
lập trên cơ sở trường phổ thông) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề
nghị thành lập trường đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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
trường trong thời hạn 15 ngày làm việc; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
xem xét, quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;
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 trường. Nếu chưa quyết định
thành lập trường thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ
lý do và hướng giải quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;
b) Đề án thành lập trường theo quy định.
2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ
thông dân tộc bán trú thành lập mới), nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc
bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông).
2.6. Cơ quan thực hiện:
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a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán
trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2.8. Lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Có đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch
mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt.
b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và
nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng
trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát
triển trường. Trong phương hướng xây dựng và phát triển trường cần bảo đảm ổn
định tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ học sinh bán trú theo hướng
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.11. Căn cứ pháp lý
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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3. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép
hoạt động giáo dục đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng
Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định
cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ lý do
và hướng giải quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.3.1. Hồ sơ gồm:
Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục
3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện: Trường phổ thông dân tộc bán trú.
3.6. Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán
trú hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.8. Lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

57

b) Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục
tương ứng với từng cấp học theo quy định tại Nghị định này và có thêm các điều
kiện sau đây:
- Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;
- Có các công trình phục vụ cho quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh
bán trú: Phòng trực nội trú, nhà ở nội trú; nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm; công trình vệ
sinh, nước sạch và các trang thiết bị kèm theo công trình;
- Các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc, thể dục
thể thao, vui chơi, giải trí cho học sinh bán trú.
c) Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn và thuận
lợi cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.
d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù
hợp với mỗi cấp học tương ứng.
đ) Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng,
đồng bộ về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt
động giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú.
e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú.
g) Có quy định về tổ chức hoạt động bán trú của trường.
3.11. Căn cứ pháp lý
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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4. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
4.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú
thành lập mới) hoặc nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được
thành lập trên cơ sở trường phổ thông) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ
đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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 trường 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 trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì
có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị
sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do;
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 trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập,
chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức,
cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
4.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án bảo đảm quyền, lợi ích
hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;
c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải
trả và các vấn đề khác có liên quan.
4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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4.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành
lập mới);
b) Nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên
cơ sở trường phổ thông).
4.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
4.7. Kết quả thực hiện: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường phổ thông
dân tộc bán trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4.8. Lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện: Không quy định.
4.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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5. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
5.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép
chuyển đổi đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện. Trong tờ trình cần nêu rõ
phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh,
giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan
có liên quan ở cấp huyện thẩm định và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện ra quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ
thông công lập.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
5.3.1. Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi. Tờ trình cần nêu rõ
phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh,
giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi.
5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
5.5. Đối tượng thực hiện: Trường phổ thông dân tộc bán trú.
5.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện:Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán
trú thành trường phổ thông công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.8. Lệ phí: Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
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5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường phổ thông
dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo
quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông công lập.
5.11. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục.
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V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO
DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC
1. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
trung tâm học tập cộng đồng gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp
huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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;
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 chưa 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 hướng giải
quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành
lập trung tâm học tập cộng đồng;
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b) Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập
cộng đồng.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
1.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quanNgười có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng
và cho phép hoạt động giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
1.11. Căn cứ pháp lý
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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2. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
2.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục
được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 01 bộ
hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
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;
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 chưa 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 hướng giải
quyết.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
2.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình cho phép hoạt động trở lại;
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
c) Biên bản kiểm tra.
2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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2.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
2.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quanNgười có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng
hoạt động trở lại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
2.8. Lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau thời gian đình
chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được 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 được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại
chúng.
2.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
b) Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
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VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG
GIÁO DỤC QUỐC DÂN
1. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm
tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. Gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ
phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp xã.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo
dục, xoá mù chữ đối với xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số
20/2014/NĐ-CP.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
b) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
c) Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với
phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục
tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học; dah sách học sinh tốt nghiệp THCS,
danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở);
danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ)
theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
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Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:
d) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ
kèm theo các biểu thống kê;
đ) Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.
1.3.1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
1.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
1.6. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ đối với xã.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
1.10. Yêu cầu, điều kiện:
1.10.1. Tiêu chuẩn công nhận
a) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5
tuổi
- Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%;
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất
85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.
b) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học
- Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.
- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%;
- Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%,
đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.
- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ
1;
- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%;
c) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở
- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối
với 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.
- Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
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- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ
1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;
- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học
cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt
ít nhất 70%.
- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở
mức độ 1;
- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học
cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt
ít nhất 80%.
- Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở
mức độ 2;
- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học
cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt
ít nhất 90%;
- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương
trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.
d) Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ
- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình
xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương
trình giáo dục tiểu học.
- Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình
xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình
giáo dục tiểu học.
- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt
chuẩn biết chữ mức độ 1; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn biết
chữ mức độ 1.
- Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt
chuẩn biết chữ mức độ 2; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết
chữ mức độ 2.
1.10.2. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non có:
- 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành;
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- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên tịch Bộ Giáo
dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh Mục khung vị trí việc làm và định
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo theo
quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005;
- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22
tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được
phân công.
b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em 5 tuổi theo quy hoạch, Điều kiện giao thông bảo đảm đưa đón trẻ
thuận lợi, an toàn;
- Cơ sở giáo dục mầm non có:
+ Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) cho lớp mẫu
giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ ít nhất 1,0 phòng học/lớp; phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi
được xây kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung bảo
đảm diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng
mát về mùa hè;
+ 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối
thiểu theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh Mục Đồ dùng - Đồ
chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non và Thông tư số
34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh Mục Đồ dùng - Đồ chơi
- Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông
tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
+ Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường
xuyên, an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử
dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh.
Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học
a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện
phổ cập giáo dục tiểu học có:
- Đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của liên tịch Bộ Giáo
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dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở
giáo dục phổ thông công lập;
- 100% số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Điểm b
Khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005;
- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo
quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo
viên tiểu học;
- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được
phân công.
b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo
dục tiểu học theo quy hoạch, Điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học
thuận lợi, an toàn;
- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học có:
+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,7 phòng/lớp; phòng học theo tiêu chuẩn
quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế của giáo
viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có Điều kiện tối thiểu
dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có thư viện, phòng y tế học đường,
phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội; phòng làm việc của
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân viên;
+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 15/2009/TTBGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Danh Mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học; thiết bị dạy học được sử
dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện;
+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an
toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có
công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên,
học sinh, riêng cho nam, nữ.
Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục trung học cơ sở
a) Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện
phổ cập giáo dục trung học cơ sở có:
- Đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn
phòng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày
23 tháng 8 năm 2006 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng
dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
- 100% số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên trung học
cơ sở theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005;
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- 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
sở theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;
- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được
phân công.
b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập
trung học cơ sở theo quy hoạch, Điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học
thuận lợi, an toàn;
- Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở có:
+ Số phòng học đạt tỷ lệ ít nhất 0,5 phòng/lớp; phòng học được xây dựng
theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng,
bàn ghế của giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có
Điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi; có phòng làm
việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp cho giáo viên và
nhân viên, phòng y tế trường học, thư viện, phòng thí nghiệm;
+ Đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại Thông tư số 19/2009/TTBGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Danh Mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở; thiết bị dạy học
được sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện;
+ Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an
toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có
công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên,
học sinh, riêng cho nam, nữ.
Điều kiện bảo đảm xóa mù chữ
a) Về người tham gia dạy học xóa mù chữ:
- Xã bảo đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là
giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục
khác, người đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản
1 Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005;
- Đối với các xã có Điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo,
bảo đảm huy động đủ người tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn là giáo viên
hoặc người đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;
- Cơ sở giáo dục tham gia thực hiện xóa mù chữ tại xã có người theo dõi
công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.
b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Xã bảo đảm Điều kiện thuận lợi cho
các lớp xóa mù chữ được sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở
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giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã
hội, tổ chức khác và cá nhân trong địa bàn để thực hiện dạy học xóa mù chữ.
1.11. Căn cứ pháp lý:
a) Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ;
b) Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra
công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
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2. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
2.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế
hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức thực hiện kế hoạch.
Bước 2: Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện
kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã. Gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa
của UBND cấp huyện.
Bước 3: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 4: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban
nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội Khuyến học cấp
huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học
tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê
duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra,
đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội Khuyến
học lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết
quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai.
Bước 5: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
2.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.3.1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp
huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm:
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a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng
dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã;
2.3.2. Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”
của cấp xã, gồm:
a) Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện;
b) Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;
2.3.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và
xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê
duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra,
đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã: 10 ngày;
- Hội Khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
và công bố công khai: 05 ngày.
2.5. Đối tượng thực hiện: Các xã, phường, thị trấn
2.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị
liên quan.
2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại
“Cộng đồng học tập” đối với cấp xã của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2.8. Phí, Lệ phí: Không.
2.9. Mẫu đơn, tờ khai: Không.
2.10. Yêu cầu, điều kiện:
Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả
đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể
tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (kèm theo
Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã)
và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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2.11. Căn cứ pháp lý:
Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học
tập” cấp xã.
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3. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do
nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm
non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư
trong nước đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định chuyển đổi.
Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm
việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản thông báo
cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
3.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
3.3.Thành phần và số lượng hồ sơ:
3.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư
thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì
lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt
động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất
không phân chia của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục (nếu có).
b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp
đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển sang nhà trẻ,
trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm
thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần
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lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp
tục đầu tư phát triển nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục.
c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ của
nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận
giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang nhà trẻ,
trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có);
các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của nhà trẻ,
trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu
giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài
sản và phương án xử lý.
e) Quyết định thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục,
quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu
trưởng đương nhiệm của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và các
tài liệu liên quan khác (nếu có).
3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
3.4. Thời hạn giải quyết
a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân
cấp huyện quyết định chuyển đổi.
b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày
làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản thông
báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trẻ, trường mẫu giáo,
trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều
kiện hoạt động.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chuyển đổi nhà
trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang
nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử
của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3.8. Lệ phí:Không.
3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước
đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.
3.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
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4. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục
và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung
học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục
hoạt động không vì lợi nhuận
4.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường
phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà
đầu tư trong nước đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND cấp
huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định chuyển đổi.
Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm
việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho cơ sở giáo
dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
4.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
4.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:
4.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở
giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần
thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phân vốn
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góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trường
(nếu có).
b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp
đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục phổ thông tư
thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi
nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm
thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở
giáo dục phổ thông tư thục.
c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ
của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc
bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận giải
quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ sở giáo dục
phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất
đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục
chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài
sản và phương án xử lý.
e) Quyết định thành lập cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, quyết định công
nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm
của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4 Thời hạn giải quyết:
a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân
cấp huyện quyết định chuyển đổi.
b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày
làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản thông
báo cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường tiểu học tư thục,
trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có
cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm
điều kiện hoạt động.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chuyển đổi
trường tiểu học tư thục/trường trung học cơ sở tư thục/trường phổ thông tư thục có
nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu

81

tư sang trường tiểu học tư thục/trường trung học cơ sở tư thục/trường phổ thông tư
thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động không vì
lợi nhuận.
Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử
của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4.8. Lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông
tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong
nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.
4.11 Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
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5. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các
trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
5.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường tổ
chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp
pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị
hỗ trợ.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết
thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục.
Bước 3: Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách. Trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập
hồ sơ theo quy định và gửi về Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
Bước 4: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 5: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trong thời
hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường,
phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện
phê duyệt.
Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đề nghị của phòng Giáo dục và Đào
tạo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của phòng Giáo
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Quyết định phê
duyệt.
Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi các trường kết quả phê duyệt học sinh được
hưởng chính sách hỗ trợ để nhà trường thông báo công khai và tổ chức triển khai
thực hiện.
Bước 6: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở giáo dục hoặc gửi
qua đường bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
5.3.1. Hồ sơ gồm:
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a) Đơn đề nghị hỗ trợ (đối với học sinh tiểu học theo Mẫu số 01, học sinh
trung học cơ sở theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐCP).
b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có
chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận
của Trưởng Công an xã).
5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết:
- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát
hằng tháng.
- Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học
kỳ.
5.5. Đối tượng thực hiện:
Học sinh hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.
5.6. Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục.
5.7. Kết quả thực hiện:
- Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang
học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
- Mỗi tháng học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo và hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức
lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
- Đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng
10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học
sinh.
5.8. Phí, Lệ phí: Không.
5.9. Mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị hỗ trợ (đối với học sinh tiểu học theo Mẫu số 01, học sinh
trung học cơ sở theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐCP).
5.10. Yêu cầu, điều kiện:
Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải đảm bảo một trong các
điều kiện sau:
a) Là học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú;
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b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu
thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung
học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi;
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ
7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi
lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở
đất, đá;
c) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu
thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi đang
học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và
miền núi. Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học
và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao
thông đi lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua
vùng sạt lở đất, đá.
5.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và
học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
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Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dùng cho cha, mẹ học sinh tiểu học học bán trú tại trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt
khó khăn)

Kính gửi Trường:…………………………………………………………
Họ và tên:......................................................................................................
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của học sinh:...........................................
Sinh ngày…………… tháng…………… năm ............................................
Dân tộc: ............................ thuộc hộ nghèo □ (đánh dấu X vào ô vuông nếu
thuộc hộ nghèo).
Thường trú tại thôn/bản……………………… xã .......................................
thuộc vùng: ..................................................................................................
Huyện…………………………Tỉnh ............................................................
Năm học……………… Là học sinh lớp:….... Trường ...............................
Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau):
- Nhà ở xa trường (ghi rõ cách nơi học tập bao nhiêu km): .........................
- Địa hình giao thông khó khăn: □
Nên học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.
Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, để học
sinh……………………………. được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo
quy định tại Nghị định số ………/2016/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2016
của Chính phủ, gồm:
1. Tiền ăn □
2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □
2. Gạo: □
………, ngày…… tháng…… năm 20....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc Điểm chỉ)
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Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dùng cho học sinh THCS, học sinh THPT học bán trú tại trường phổ thông ở xã, thôn
đặc biệt khó khăn)

Kính gửi Trường: ……………………………
Họ và tên học sinh: ......................................................................................
Sinh ngày………….. tháng…………… năm..............................................
Dân tộc: .......................................................................................................
Thường trú tại thôn/bản………………………… xã....................................
thuộc vùng: ...................................................................................................
Huyện ...................................................... Tỉnh……………………………
Năm học…………… Là học sinh lớp:…… Trường.................................
Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau):
- Nhà ở xa trường (ghi rõ cách nơi học tập bao nhiêu km): .........................
- Địa hình giao thông khó khăn: □
Nên em không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.
Vì vậy, em làm đơn này đề nghị nhà trường xem xét, trình cấp có thẩm
quyền để em được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo quy định tại Nghị định
số: ……/2016/NĐ-CP ngày…… tháng…… năm 2016 của Chính phủ, gồm:
1. Tiền ăn □
2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □
3. Gạo: □
………, ngày…… tháng…… năm 20....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ, tên)

87

6. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung
học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.
6.1. Trình tự thực hiện:
a) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh
viên học tại các cơ sở giáo dục công lập
Bước 1:
Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ
mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số rất ít người
theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người
chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm
đơn đề nghị hỗ trợ học tập.
Đầu khóa học, các trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học có học
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo
rộng rãi cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn
đề nghị hỗ trợ học tập.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ
(hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo
dục.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn hết hạn nhận
đơn, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập,
lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách
đối tượng được hưởng, gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thực hiện
việc chi trả.
Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập chỉ cần
nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập một lần khi bắt đầu vào học tại một cơ sở giáo dục.
Trong các năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách trẻ mẫu
giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại trường và đơn đề
nghị của trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên mới vào học để lập và phê duyệt danh
sách đối tượng được hưởng.
Bước 3: Các cơ sở giáo dục công lập chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho
cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh, sinh viên. Việc chi trả
thực hiện theo tháng.
b) Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài
công lập
Bước 1:
- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có
trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số rất ít
người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc
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người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính
sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.
- Đầu khóa học, các cơ sở giáo dục đại học có sinh viên dân tộc thiểu số rất
ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi cho học sinh, sinh viên
thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ
(hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo
dục. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ học tập
của cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; của học sinh, sinh viên dân tộc
thiểu số rất ít người.
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng năm học,
khóa học, cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh tiểu học, học sinh
trung học cơ sở nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho Phòng Giáo dục và Đào tạo;
sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại nơi trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên
có hộ khẩu thường trú. Trong trường hợp học sinh, sinh viên không trực tiếp đến
nộp thì cha mẹ học sinh, sinh viên nộp thay.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn đề nghị hỗ
trợ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách
nhiệm tổ chức xem xét đơn, lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng,
niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng chính sách và thực hiện chi
trả.
Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu
giáo; học sinh, sinh viên hoặc thông qua cha mẹ học sinh, sinh viên thuộc các cơ
sở giáo dục ngoài công lập. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đối tượng được
hưởng, việc chi trả có thể thực hiện theo tháng hoặc theo quý.
6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
6.3.1. Hồ sơ gồm: đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu);
6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết:
- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công
lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.
- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài
công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm
học.
6.5. Đối tượng thực hiện:
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Trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên thuộc 16
dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu,
Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
6.6. Cơ quan thực hiện:
Cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội.
6.7. Kết quả thực hiện:
- Quyết định phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc
thiểu số rất ít người được hưởng hỗ trợ học tập.
- Trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm
non được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường tiểu học, trường
trung học cơ sở được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học
sinh/tháng.
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc
bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán
trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở /học sinh/tháng.
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc
nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học
sinh/tháng.
- Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự
bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100%
mức lương cơ sở/người/tháng.
Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học
đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 tháng/năm thì được
hưởng theo thời gian học thực tế.
6.8. Phí, Lệ phí:
Không.
6.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập
Mẫu số 01: dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo
học tại các cơ sở giáo dục công lập
Mẫu số 02: dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập
Mẫu số 03: dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo
học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập
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Mẫu số 04: dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài
công lập
Các mẫu đơn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP
ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh
và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít
người; đính kèm Quyết định này.
6.10. Yêu cầu, điều kiện
Trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học phổ thông, sinh viên
thuộc 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ
Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
6.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy
định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh,
sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
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Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo học tại
các cơ sở giáo dục công lập)
Kính gửi: (Cơ sở giáo dục)
Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc): …………………………………
Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………
Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc) của em:………………………………….
Sinh ngày:…………………………………………………………………….
Dân tộc:……………………………………………………………………….
Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………….
Trường:……………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ
học tập theo quy định và chế độ hiện hành./.
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN
DÂN CẤP XÃ1
Nơi trẻ mẫu giáo có hộ khẩu thường trú
(Ký tên, đóng dấu)

.....,ngày....tháng....năm....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________
Trường hợp trẻ mẫu giáo có giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu của gia đình thì nộp giấy
khai sinh hoặc sổ hộ khẩu của gia đình (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có
chứng thực từ bản chính) kèm theo đơn, không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
1
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Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập)
Kính gửi: (Cơ Sở Giáo dục và Đào tạo)
Họ và tên học sinh, sinh viên:.....................................................................................
Hộ khẩu thường trú tại:....................................................................... ........................
Sinh ngày:....................................................................................................................
Dân tộc:.......................................................................................................................
Hiện đang học tại lớp:.................................................................................................
Trường:....................................................................................... .................................
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập
theo quy định và chế độ hiện hành./.
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP XÃ1
Nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú
(Ký tên, đóng dấu)

.....,ngày....tháng....năm....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

___________________
Trường hợp học sinh, sinh viên có giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu của gia đình thì nộp giấy
khai sinh hoặc sổ hộ khẩu của gia đình (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có
chứng thực từ bản chính) kèm theo đơn, không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
1
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Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo học tại các cơ
sở giáo dục ngoài công lập)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc):.................................................................
Hộ khẩu thường trú tại:....................................................................... ........................
Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc) của em:................................................................
Sinh ngày:.................................................................................... ................................
Dân tộc:.......................................................................................................................
Hiện đang học tại lớp:........................................................................ .........................
Trường:........................................................................................................................
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập
theo quy định và chế độ hiện hành./.
.....,ngày....tháng....năm....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
Cơ sở giáo dục:............................................................................... .............................
Xác nhận em:...............................................................................................................
Hiện là trẻ mẫu giáo đang học tại:............................................................ ...................
Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục đang quản lý.
Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền:......đồng/tháng
và được hưởng......tháng/năm.
Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập theo quy định và
chế độ hiện hành./.
.....,ngày....tháng....năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập)
Kính gửi:

Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh tiểu
học và trung học cơ sở); Sở Giáo dục và Đào tạo
(đối với học sinh trung học phổ thông); Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với học
sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học
và cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

Họ và tên học sinh, sinh viên:....................................................................................
Hộ khẩu thường trú tại:................................................................................................
Sinh ngày:.................................................................................... ................................
Dân tộc:.......................................................................................................................
Hiện đang học tại lớp:........................................Khóa:........................... .....................
Trường:....................................................................................... .................................
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập
theo quy định và chế độ hiện hành./.
....., ngày....tháng....năm....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
Cơ sở giáo dục:............................................................................... .............................
Xác nhận em:...............................................................................................................
Hiện là học sinh, sinh viên đang học tại lớp:...............Khóa:......................................
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Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục đang quản lý.
Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường
tiền:...........đồng/tháng và được hưởng.................tháng/năm.

(nếu

có),

số

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập theo quy định và
chế độ hiện hành./.
.....,ngày....tháng....năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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7. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
7.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến,
thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa.
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo,
cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi đối
tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ
sở giáo dục mầm non. Riêng đối tượng trẻ em là nhân khẩu trong gia đình thuộc
diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nộp bổ sung
Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng năm học.
Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành
phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận
hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào
hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi
tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha
mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực
tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục
mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở
giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số
01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020
của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định số
105/2020/NĐ-CP) kèm theo hồ sơ theo quy định gửi về Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện.
Bước 3: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 4: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục
mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh
sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm
theo Nghị định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình
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Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước;
Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng Giáo
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo
được hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;
Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được
hỗ trợ ăn trưa, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai
thực hiện chi hỗ trợ.
Phương thức thực hiện
- Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện
việc chi trả. Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường,
lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ em để lựa
chọn thực hiện theo một trong hai phương thức sau:
+ Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức
bữa ăn trưa cho trẻ em (đối với các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức nấu ăn cho
trẻ em);
+ Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định: Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa
được thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc
tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4
hằng năm.
- Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận
được kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi
trả tiếp theo.
- Trường hợp trẻ em chuyển trường, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm
trả lại hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng
trẻ em. Cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ em chuyển đến có trách nhiệm báo cáo
phòng Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết
định chuyển kinh phí hoặc cấp bổ sung kinh phí để cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ
em chuyển đến thực hiện chi trả hỗ trợ ăn trưa theo quy định.
- Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo
cáo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân
cấp huyện dừng thực hiện chi trả.
Bước 5: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
7.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
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- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
7.3.1. Thành phần hồ sơ
7.3.1.1. Đối với trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển,
hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì cha mẹ hoặc người chăm sốc,
nuôi dưỡng trẻ em nộp một trong số các loại giấy tờ sau:
a) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ
hộ khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha
hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;
b) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú của trẻ em
(trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).
7.3.1.2. Đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản
1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì cha mẹ
hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp một trong số các loại giấy tờ sau:
a) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết
định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Văn bản
xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ
mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 5
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
c) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi đối với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ em thuộc các
trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21
tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối
tượng bảo trợ xã hội.
7.3.1.3. Đối với trẻ em thuộc đối tượng là nhân khẩu trong gia đình thuộc
diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì cha mẹ hoặc
người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp bản sao và mang bản chính để đối chiếu
hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ
cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.
7.3.4. Đối với trẻ em thuộc đối tượng là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng
vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh,
con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) thì cha mẹ hoặc người chăm sóc,
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nuôi dưỡng trẻ em nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có
chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công và Giấy
khai sinh của trẻ em.
7.3.1.5. Đối với trẻ em thuộc đối tượng là trẻ em khuyết tật học hòa nhập thì
cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp bản sao kèm theo bản chính
để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực 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.
7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời
gian học tại cơ sở giáo dục mầm non. Riêng đối với đối tượng trẻ em là nhân khẩu
trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính
phủ nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng năm học.
7.4. Thời hạn giải quyết:
Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện
phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa.
Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học do cơ
sở giáo dục mầm non chi trả: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12
hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động - thương
binh và xã hội: Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mẫu giáo.
7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục mầm non,
UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan tài chính cấp huyện).
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa do Ủy ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt.
Trẻ em thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000
đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9
tháng/năm học.
7.8. Phí, Lệ phí (nếu có): Không
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người
theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của
Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em
mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu
giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:
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a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú
ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc
biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng
Chính phủ.
b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định
số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
c) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy
định của Thủ tướng Chính phủ.
d) Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con
thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con
một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng (nếu có).
đ) Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.
7.11. Căn cứ pháp lý
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định
chính sách phát triển giáo dục mầm non.
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8. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động
làm việc tại khu công nghiệp
8.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến,
thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp;
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo,
cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non;
Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành
phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận
hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào
hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi
tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha
mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện
hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở
giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc
người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục
mầm non, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách
trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban
nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước;
Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng Giáo
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mầm non
được hưởng trợ cấp và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;
Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông
báo công khai danh sách trẻ em mầm non được trợ cấp.
Phương thức thực hiện
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Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh
phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng
trẻ em;
Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào
tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3
hoặc tháng 4 hằng năm;
Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận
được kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp
theo;
Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo
cáo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân
cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả.
8.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
8.3.1. Thành phần hồ sơ
a) Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao
động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định
105/2020/NĐ-CP) có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc
người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác;
b) Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em
(Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
8.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
8.4. Thời hạn giải quyết
- Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện
phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa.
- Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả 2 lần trong năm học: lần 1 chi
trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn
lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
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Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được
hưởng chính sách.
8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Cơ sở giáo dục mầm non, UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo và
cơ quan tài chính cấp huyện)
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt. Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả 2 lần trong năm học
theo quy định;
- Trẻ em thuộc đối tượng được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời
gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
8.8. Phí, Lệ phí (nếu có): Không
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non trợ cấp đối với trẻ em mầm non
là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp. (Mẫu số 03 quy định tại
Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư
thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng
quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân,
người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp
đồng lao động theo quy định.
8.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định
chính sách phát triển giáo dục mầm non.
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Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động
tại khu công nghiệp
Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non

(1)

Họ và tên.................................................. (2):
Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân......................... cấp ngày... tại...
Đang công tác tại................................................................................... (3)
Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của........................................ (4)
Sinh ngày:..................

.............. Hiện đang học tại......................... (5)

Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số ...../2020/NĐCP ngày ..... tháng.... năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo
dục mầm non.
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với
trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.
...., ngày ..... tháng .... năm.....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM
ĐANG CÔNG TÁC
Tên đơn vị............................................................... (3)
Xác nhận ông/bà:........................................................................... (2)... đang làm
việc tại đơn vị/cơ quan.
Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.
Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non
là con công nhân theo quy định hiện hành./.
......, ngày ..... tháng .... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang theo học
(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công nghiệp.
(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý cha/mẹ/người
chăm sóc trẻ.
(4) Họ và tên trẻ.
(5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học (1).
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9. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm
non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
9.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tháng 8 hằng năm, người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo
dục mầm non dân lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của UBND
cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục
mầm non, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách
giáo viên được hưởng chính sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, báo
cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách giáo viên được
hưởng chính sách và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non.
Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông
báo công khai danh sách giáo viên được hưởng chính sách.
Phương thức thực hiện
Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh
phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên;
Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12
hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hằng năm;
Trường hợp giáo viên chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo thời hạn quy
định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;
Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo
cáo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân
cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.
Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận một cửa của
UBND cấp huyện nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
9.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
- Gửi qua đường bưu điện;
- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
9.3.1. Thành phần hồ sơ
a) Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại Phụ
lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).
b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Hợp
đồng lao động của giáo viên được hưởng chính sách.
9.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
9.4. Thời hạn giải quyết
Tối đa 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục
mầm non dân lập, tư thục.
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục mầm non dân
lập, tư thục
9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục mầm non,
UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan tài chính cấp huyện)
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Danh sách giáo viên được hưởng chính sách do Ủy ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt.
- Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả
kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên; Thời gian
chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng năm; lần 2
chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hằng năm.
9.8. Phí, Lệ phí (nếu có): Không
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại Phụ
lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Đối tượng hưởng chính sách: Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở
giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền
cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo
đảm những điều kiện sau:
- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định;
- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục
mầm non dân lập, tư thục;
- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ
em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.
9.11. Căn cứ pháp lý
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định
chính sách phát triển giáo dục mầm non.

108
Mẫu số 05
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ............
--------

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP, TƯ THỤC ĐỀ NGHỊ
ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP
(Dùng cho Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục)
Tổng số giáo viên của cơ sở GDMN:..................................
Tổng số giáo viên được hưởng chính sách..................................
Đơn vị: Triệu đồng
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