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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH GIA LA! DQc 1p - Tr do - Htnh phüc 

S6:U9 /QD-UBND Gia Lai, ngàyJ4 tháng ' näm 2019 

QUYET BjNH 
V vic cong b Danh mtjc gm 03 thu tic hành chInh m&i trong linh vrc 

giáo diic và dào to thuc thâm quyên giãi quyêt cüa S& Ni vi 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH 

CAn cir Lust T chIrc chInh quyn dja phung ngày 19 tháng 6 nAm 2015; 

CAn c1r Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 thang 6 nAm 2010 cüa 
ChInh phU ye kiêm soát thu tic hành chInh; 

CAn cü Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngây 07 tháng 8 nAm 2017 ci'ia 
Chinh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa cáe Nghj djnh có lien quan den 
kiêm soát thu tiic hành chInh; 

CAn cir Thông tu s 02/2 0 17/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nAm 2017 cUa 
B trung, Chü nhim VAn phông ChInh phü hixâng dn nghip vii kiêm soát 
thu tic hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giám dc S& Ni vii tai T? trinh s 1 166/TTr-SNV ngày 
16 tháng 8 näm 2019, 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nAy Danh miic gm 03 thU tic 
hành chInh mOi trong lTnh vrc giáo dic vA dào tto thuOc  thâm quyên giAi 
quyêt cUa S Ni vii theo Quyêt djnh so 4632/QD-BGDDT ngAy 26/10/20 18 
cUa Bô Giáo die và DAo tao  ye vic cong bô thu tiie hành chInh &rçlc si~a doi, 
bô sung hoc thay the; thU tic hAnh chInh dixc hüy bO, bAi bO thuc pham vi 
chUc nang quAn 1 cUa BO Giáo dic và DAo tao (Phy lyc kern theo,). 

Diu 2. Quyt djnh nAy có hiu 1irc thi hânh k tr ngày k. 

Chánh VAn phông Uy ban nhân dAn tinh, Giám dc Sâ NOi vi yjt cáS-t 
chüc, cá nhan có lien quan chju trách nhim thi hAnh Quyêt dnh nay.! 

Nc'i nhIn: 
- Nhir Diu 2; 
- Cic Kiêm soát TTHC - Van phOng ChInh phO; 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- Sâ Thông tin và Truyên thông (PhOng CNU); 
- Trung tam Phic vii hành chInh cong tinh; 
- Si Giáo dic và Dào tao; 
-Luu:VT,NC. 



PHV LVC 
)ANH MUC THU TUC HANH CHINH MCfl THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SC NQI VV 

hnh kern theo Quye't djnh s: tL9 /QD-UBND ngàydA tháng F nàm 2019 cza Chz t/ch (Jy ban nhân dan tinh Gia Lag) 

ti:: 

,1 
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Ten thu tiic hành chInh 
Thôi han 
giãi quyt 

Bja dim 
thirc hin 

PhI, IêphI 
(Nu co) 

Can cfr pháp 1 

Linh vtrc Giáo duc và Dào to 

01 

Thành 1p trung tam h trçl vã phát 
trin giáo diic höa nhp cong lap 
hoc cho phép thành lap trung tam h 
trçl và phát trin giáo diic hôa nhp 
tu thiic 

20 ngày 
lam viêc 

Quy Sâ NOi \Tl;i, 

tai Trung tam 
Phuc vi hh 
chInh cong tini. 
Dja chi: 69 Hung 
V'irang,TP.Pleiku, 
tinh Gia Lai 

Uiông 

- Nghj djnh s 46/2017/ND-CP ngày 21/4/2017 
cUa ChInh phü quy djnh v diu kin dAu tu và 
hoat dng trong linh virc giáo dic; 

- Nghj dinh s 135/20181ND-CP ngày 
04/10/20 18 cUa ChInh phü süa di mt so ctiêu 
cüa Nghj dlnh  46/2017/ND-CP ngày 2 1/4/2017 
cüa ChInh phü quy djnh v diu kin du ttr và 
hoat dng trong linh virc giáo dic. 

02 
T cht'rc lai, cho phép t chi'rc 
trung tam h trçi va phát trMn giáo due 
hôa nh 

20 ngày 
lam vic 

Quay Sâ Ni vii, 

tai Trung tam 
Phiic vi hanh 
chInh cong tinh 
Gia Lai. 

Dja chi: 69 Hung 
Vucmg,TP.Pleiku, 
tinh Gia Lai 

Ong 

- Nghj djnh s 46/2017/ND-CP ngày 21/4/2017 
cUa ChInh phü quy djnh v diu kin du ttr và 
hoat dng trong lTnh virc giáo dic; 

-Nghj djnh s 135/2018/ND-CP ngày 
04/10/20 18 cüa ChInh phü sira di mt s diêu 
cüa Nghj djnh 46/2017/ND-CP ngày 21/4/20 17 
cüa ChInh phU quy djnh v diu kin dâu tu Va 
hoat dng trong linh virc giáo diic. 4, / 



Quy Sâ NOi v1, 

t?i Trung tam 
Ph%lc vi hành 

- Nghj djnh s 46/20171ND-CP ngây 21/4/2017 
cüa Chinh phü quy djnh v diu kin dAu tu và 
hott dng trong lTnh virc giáo diic; 

03 
Giãi th trung tam h trçi và phát trin 
giáo dic hôa nhâp 

20 ngày 
lam viêc 

chInh cong tinh 
Gia Lai 

Dja chi: 69 Hung 
Vucing,TP.Pleiku, 
Tinh Gia Lai 

Khôn g - Nghj djnh s 135/2018/ND-CP ngày 
04/10/20 18 cüa Chinh phU sira di mt s diu 
cüa Nghj djnh 46/2017/ND-CP ngày 21/4/2017 
cUa ChInh phü quy djnh v diu kin du ttr và 
hot dng trong linh virc giáo diic.
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