
CHU TICH 

UY BAN NHAN DAN CoNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc 1p - Tiz do - Hinh phüc 

S& 9 /QD-UBND Gia Lal, ngày ..- tháng/}nám 2019 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt Quy trInh ni b giãi quyt các thu tiic hành chInh 

thuc thm quyn giãi quyt cüa S& Giáo dic và Dào to 

CHIJ TECH UY BAN NIIAN DAN TLNH 

Can cu Lut T chirc chmnh quyn dja phrnmg ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 cüa ChInh phü v thirc 
hin cci ch mt cir, mt cra lien thông trong giâi quyt thu tijc hành chInh; 

Can cü Thông tix s 01/201811'f-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B trtr&ng Chü 
nhim Van phông ChInh phü v hrâng dk thi hânh mt s quy djnh cüa Nghj djnh 
61/20181ND-CP cüa ChInh phü; 

Xét d nghj cüa Giám dc S& Giáo diic và Dào tao, 

QUYET DJINH: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quyt djnh nay Quy trInh ni b giâi quyt các thu 
tic hành chInh thuc th.m quyn giãi quyt cüa Si Giáo dic và Dào to tinh Gia Lai 
(co Phy lyc chi tjlt kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sâ Giáo diic và D to và các t 
chrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./ 

Nol nl:ân: 
- NhLr Diu 2; 
- Chü tjch UBND tinh; 
- Chánh Van phông UBND tinh; 
- Cng thông till din tcr tinli; 
- Lixu:VT, NC. 



PHU LUC 
QUY TRINH NQI BQ GIAI QUYET CAC TTHC 

THAM QUYEN GIAI QUYET CUA S1 GIAO PVC  vA Ao T1O TDH GIA LA! 
em theo Quylt a'jnh s M /QD-UBND ngày41(-/1O/2019 cza Chz tjch UBND tinh Gia Lai) 

TT Các 
biróc 

TrInh tir thtrc 
hin 

B phn,cán b Cong chfrc, 'viên chfrc 
giãi quyt h so• 

Thôi gian tip 
nhân và giäi 
quyt h so 

C quan 
phi hçp 
(nu có) 

Trinh các cp có 
thm quyn cao 

hon (nu có) 
Mo tã quy trInh 

I. !{ THONG VAN BANG CH15G CII! 

1. Cp ban sao van bang chfrng chi tñ si goc 

1.1 Cp ban sao van bng chting chi tu s gc (np h so trirc tip ti b phn tip nhn vã trã kt qua tii TTPVHCC) 

I Buâc 1 Tip nhn h so BO phân tip nhn và trá kt qua tai 
TIP VHCC tinh 

. 
0,5 g& 

(1) Ho so np ti TTPVHCC; 
B phn mOt  ci'ra ti&p nhân và 
chuyên h so v& phang Khâo 
thi và QLCLGD. 
(2) Phông Khão thI Va 
QLCLGD chU trI diu phôi 
thAm djnh h so. 
(3) TrInh Länh do Si GDDT 
k' duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho Bô phn mt cüa. 
(4) Giao cho BO phn môt cira 
trã k& qua cho cá nhân. 

2 Brnc2 

Chü tn diu ph6i 
thAm dinh 

Lãnh do phOng Kháo thI và Quãn 1 chAt 
hrcing giao dc 

6gi Thâm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chrc phóng Khão thI và Quãn i 
chat lung giao dic 

3 Buàc 3 Phê duyt Lãnh do S& Giáo diic và Dào t?o 0,5 gi& 

4 Bi.râc 4 Trâ kt qua 
BO phn tip nhn và trá kt qua ti 

TIP VHCC tinh 0,5 gj& 

Tong cQng 
7,5 gi 

(so vài quy djnh 
8 giâ/ngày) 

1.2 CAp ban sao van bang chfrng chi tir s gc (np h s0 qua mng — online) 

1 Brâc 1 Tiãp nhn B phn tip nhn và trâ kt qua tai 
TIP VHCC tinh 0 gi 

. 

(1) 1-1 so np dang k qua 
mang (online) dan 13ô phn 
mt tha tiáp nhn và chuy'n 
h so v& phOng Kl4p t( và 

2 Buâc 2 ChU trI diu phi 
thAm djnh 

Linh do phông Kháo thI và Quán 1 chAt 
hrcmg giáo diic 6 gi 
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Thãm djnh trmnh 
phê duyt 

COng chüc phông Khão thI và Quãn l 
cht lirçxng giáo due 

QLCLGD. 
(2) Phong Khão thI và 
QLCLGD chü trI diêu ph6i 
th.rn djnh h so. 
(3) Trmnh Länh dao  Sâ GDDT 
k duyt và nhn k& qua, 
chuyen cho B phn rnt cüa. 
(4) Giao cho B phn mt cüa 
trá k& qua din tü qua mang 
(online); Ban sao giây trâ k& 
qua cho câ nhân. 

3 Bixrc 3 Phé duyt Lânh do S& Giáo diic và Dào to 0,5 giv 

4 Buâc 4 Trà kt qua 
Bô phn tip nhn và trá kt qua i 

TTPVHCC tith 0,5 giô 

Tong cong 
7gi 

(so vôi quy djnh 
8 gi&/ngày) 

2. Chinh sfra ni dung vAn bang, chfrng chi (np h so trtrc tip t3i b phn tip nhn và trã kt qua tii TTPVHCC) 

1 Bu&c 1 Tip nhn h BO phn tip nhn va trã kt qua ti 
TTPVHCC tI 0,5 ngày 

(1) H6 so nQp tti TTPVHCC; 
B phn mt cüa tiêp nhn và 
chuyn h so v phông Kháo 
thi và QLCLGD. 
(2) Phông Kháo thI và 
QLCLGD chü trI diu ph& 
tham djnh h6 so. 
(3) Trinh LAnh do Sâ GDE)T 
k duyt va nhn kt qua, 

chuyén cho B ph.n mt cira. 
(4) Giao cho B phn trã kt 
qua d trA k4t qua cho cá 
nhãn. 

2 Buâc2 

ChU trI diu ph6i 
thm dinh 

LAnh do phông Kháo thi va Quân 1 chat 
hrcing giáo dlLic 

1,5ngày Thâm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chrc phông KhAo thi và Quán 1 chat 
hrçing giáo di.ic 

3 Bróc 3 Phé duyt LAnh do Sii Giáo dic và Dào to 0,5 ngày 

4 Bixâc 4 Trá kt qua 
B phmn tthp n1i.n vâ trã kt qua ti 

TI'PVHCC tinI 0,5 ngày 

Tong cong 
3 ngày 

(so vài quy djnh 
3 ngày) 

3. COng nhn van bang tt nghip các cp hyc ph thông do co so nrc ngoai cp (np ho s0 trçrc tijtai b plin tip nhn và trã kt qua ti 
TTPVHCC) 

1 Buàc 1 Tip nhân h SO 
B phin tip nhn và trá kt qua tai 

UPVHCC tinh 0,5 ngày 
1(1) HO so nôp tii UPVHCC; 
I B phn mt cüa tip nhn và 



1/ 

'\ 

iu phi 
iPi djnh 

LAnh do phông Kháo thi và Quân 19 cht 
hrcing giáo dic 

13 ngy 

chuyn h so ye phông Khão 
thI vâ QLCLGD. 
(2) Phông Khâo thi Va 
QLCLGD chü tn diêu ph& 
th*m djnh h so. 
(3) TrInh Lath dao SO GDDT 
k9 duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho B phn mt ccra. 
(4) Giao cho B phn trâ k& 
qua d trã kt qua cho cá 
nhân. 

V hi dnh trinh 
1duyt 

Cong chüc phông Kháo thI và Quán 19 chat 
hrqng giáo d%lc 

duyêt Unh do So Giáo dic và Dào to 0,5 ngây 

4 BuOc 4 Trâ kt qua B phn tip nhn và trâ k4t qua tai 
TIP VHCC tinh 0,5 ngày 

Tng cong 
14,5 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngày) 

II. QUY CHE Tifi, TUYEN SINH 
1. J)Ang k9 thy thi trung hçc ph thông quc gia (np h s0 trrc tip t31 dim dang k9 thy thi ti triràng ph thông noi hqc lOp 12 hoc dja dim do SO 
Giáo diic và Dão to quy djnh) 

13xOc 1 Tip nhn h so 
B phn tip nhn d.ng k9 h so dir thi tai 
các truOng ph6 thông hoc trung tam giao 

dc thuingxuyen 
Không xác djnh 

Iru?yng 
THPT, trung 
tam GDTX 
va các Co sO 

giáo d%lc 
khác thirc 

hin chuong 
trinh giáo 
die THPT 

hoc chuong 
trInh GDTX 
cAp THPT; 
cac daihQc, 
hçc vin, 

tnrOng dai 
hQc, cao 
clang, cao 

clang ngh ... 

(1) Ho so np ti B phn tip 
nhn dng k9 h so dir thi tai 
các tnr&ng ph thong, trung 
tam giáo diic thirmg xuyên 
tiêp nhân. 
(2) Hiu truOng tnr?.Yng ph 
thong, Giám dôc Trung tam 
GDTX noi thI sinh d.ng k9 
chju trách nhim huOng dn 
clang k9 dr thi, thu Phiêu 
clang k9 d thi, nhp thông tin 
thI sinh clang k9 dr thi, quãn 
19 h so clang k9 d%r thi và t6 
chirc xét duyt ho so clang k9 
dr thi; chm nhAt truOc ngày 
thi 20 ngãy phãi thông báo 
cong khai nhftng truOng hcip 
không dü di&u kin dr thi; 

2 Bi.rOc 2 

Chü tn diu ph& 
thm 

Hiu truOng tnx&ng pho thong, Giám d6c 
Trung tam GDTX ncii thI sinh np Phiêu 

dng k9 dir thi. 

Ch nh tr 
ngày thi 20 ngày 

Th.m djnh trinh 
phê duyt 

Can b, giáo viên, nhân viên các truOng 
ph6 thông, trung tam giáo diic thu&ng 

xuyên thrçic phãn cong chiu trách nhiêm 
huOng dn clang k9 d thi, thu Phiêu clang 
k9 dir thi nhp thông tin thI sinh clang k 
di,r thi, quãn 19 h so clang k9 dir thi và to 
chCrc xét duyt h so clang k9 d thi. Dang 
k9 d1 thi chuyn h so, d 1iu clang k9 du 

thi cho SO (ìîáø d1ic va Dào to 

3 BtrOc 3 Phêduyt 
SO Giáo d%lc va Dào tao  quãn trj d 1iu 

clang k9dr thi cüa thI sinh va gCri di 1iu 
ye Bô Giáo dic và Dào tao; 

Không xác djnh 
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B Giáo diic và Dào tio quân trj dii lieu 

clang k dr thi toàn quôc va chuyên dii 
lieu ye các Hi dng thi d to chirc thi. 

chuyn h so, dii 1iu clang k' 
dr thi cho Sâ GDDT. 
(3) So GDDT quân trj dii 1iu 
clang k' dir thi ciia thI sinh và 
gui dii lieu ye B GDDT. B 
GDDT quàn trj dii 1iu clang 
k dir thi toàn quc và chuyên 
dii 1iu v các Hi dng thi d 
t chüc thi các SO GDDT. 
(4) B phn tip nhn clang k' 
ho so dr thi t?i  các truOng 
ph thông, trung tarn giáo diic 
thuOng xuyCn trá kêt qua 

Giây báo dr thi cho thI sinh. 

4 BuOc 4 Trã kt qua 

B) phn tip nhn clang k h so d%r thi tai 
các troYng ph thông hoc trung tarn giáo 

dic thuOng xuyCn 
Không xãc djnh 

Tong cong 

Theo huOng dn 
t chirc thi THPT 
quc gia cüa B 

GDDT 
2. Dc each tt nghip trung hQc ph thông (np hi so trirc tip tii dim clAng ky dr thi tii truông pIi thông noi liçc IOp  12 hoc cia (Iini do SO' Giáo 
diic và DAo tio quy (Inh) 

BuOc 1 Tip nhn h so 
B ph.n tip nhn clang k h so dr thi ti 
các trung ph thông liotc trung tam giáo 

dic thi.rOng 

Chm nht 07 
ngày sau bu6i thi 
cuoi cüng cüa kS' 

thi 

(1) H so dtc each n cho 
ThO truOng don vj nai thI sinh 
clang k' dr thi (tnrc tip hoc 
qua bun din). 
(2) Thi truOng don vi noi thI 
sinh clang k' dir thi chju trách 
n1iiCrn tim nln và cluiyn 
giao h so dic each cho sO 
GDDT. 
(3) Hi dng xét cong nhn 
tot nghip THPT xern xét, 
quyt dnh dlc each cho thi 
sinh cAn cr ho so Va cAc quy 
djnh. 
(4) 1-Ii dng thi, ThO truOng 
don vj noi thI sinh clang k' dir 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phi 
thârn dinh 

Thu truOng don vj noi thI sinh clAng k' dir 
thi 

Không xác djnh  Tham djnh trmnh 
phê duyêt 

Can b, giáo viCn, iThãn viCn thu nh.n vâ 
chuyên giao h so däc each cho sO GDDT 

3 BuOc 3 Phê duyt 
Hi d6ng xét cong nhn t6t nghip THPT 
xem xét, quyt djnh dc each cho thI sinh 

cAn cu h so và cdc quy djnh 
Không xác dnh 

4 BtrOc 4 IrA kt quA Thông báo kt quA xét dc eAch cong nhn 
tt nghip THPT 
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if ' — 
thi thông báo kt qua cho thI 
sinh xét dc each. 

Theo huOng dn 
to chirc thi THPT 
quc gia cüa Bô 

GDDT 
3. Phác khio bài thi trung hQc ph thông quc gia (np hii so' tri.rc tip ti dim däng k diy thi tai tru'&ng ph thông no'i hQc lop 12 hoc dla diem do 
So Giáo due và Dào to quy dlnh) 

I BuOc I Tip nhn h so 
Bô phn tip nh1n dang k h so du thi tai 
các tru?Yng ph thông hoc trung tam giáo 

dic thumg 

Trong th&i h?n 
10 ngày k t1r 
ngàycông bô 

diem thi 

(1) I-1 so phUc khão np cho 
Don vi ncii thI sinh dang k 
dir thi (trirc tiêp hoc qua buu 
diên). 
(2) Don vj nai thI sinh däng 
k thx thi thu nhn và chuyên 
dit 1iu thI sinh xin phüc khào 
bài thi dn Hi dng thi. 
(3) Hôi dng thi to chrc châm 
phüc kháo, cong b6 kt qua 
phüc khâo. 
(4) Hôi ding thi, Thu trithng 
don vi noi thI sinh dang k' dir 
thi thông báo và gui két qua 
phüc khâo cho thI sinh 

2 Buâc 2 

Chü trI diu phi 
thAm dinh 

Thu tnr&ng don vj ncii thi sinh dang k dr 
thi 

Khong xác dnh 
Thâm djnh trinh 

phé duyt 

Can b, giáo viên, nhân viên nhn don xin 
phic kháo cia thI sinh, chuyn dt Iiu thI 
sinh xin phác khão bài thi dn Hi dng 

thi. 

3 BisOc 3 Phê duyt Hi dng thi t6 chirc chm phüc khâo, phê 
duyt kt qua phic khão 

15 ngây 

4 Brâc 4 Ira kt qua Thông báo kt qua phüc khâo cho thI sinh 

Tong c9ng 
15 ngày 

(so vâi quy djnh 
15 ngay) 

III CIAODIJCVADAOTAO 

1. Thanh lap trLrô'ng phi thông trung hQc cong 1p hoc cho phép thãnh 1p  tru'ông ph thông trung hQc tu thtc (np h 
nhn và trã kt qua tai  TTPVHCC) 

so' tri'c tip tai  b phn tip 

I BirOc I Tip nhn h SO B ph.n tip nhn vâ trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày (1) H so nO ti TTP\ HCC; 

B phân mt ccra tip nhn vâ 
chuyên h so ye SO GDDT 
phOng T chirc can be). 

(2) SO Giáo due và Dào tao 
chü trI diêu phOi th.m djnh h 

2 Bi.r0c2 

Chu trI diu ph6i 
thm dinh 

So Giáo di,ic vã Dao t?o  chü trI, ph6i hcip 
SO Nôi viii thtm djnh 

19 ngay Thâm dlnh  trInh 
phê duyt 

PhOng T6  chirc can b thm djnh, tham 
muu LAnh do SO Giáo dc vã Dào tao, 

5 



ph6i hcip SO Nôi vii trmnh Chü tjch UBND 
tinh phê duyt 

so; ph6i hcip SO Ni vi,i tharn 
rni.ru Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO NOi vv thm dnh, trInh 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
vâ nhn kt qua, chuyên cho 
SO GDDT. 
(4) Giao cho B phn rnt ccra 
trá kt qua cho UBND cp 
huyn, to chrc, cá nhân. 

3 BiiOc 3 Phé duyêt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngày 

4 BuOc 4 Trá k& qua B ph.n tip nhn và trã kt qua ti 
TTPVHCC ti 0,5 ngày 

Tong cong 
25 ngày 

(so vOi quy djnh 
25 ngày) 

— 

2. Cho phép trir?rng trung h9c phô thông hot dng giáo dyc (np h so tryc tip ti b pIin tip nhn và trã k& qua ti TTPVHCC) 

1 Bi.rOc I Tiép nhân h B phn titp nhn và trã kt qua ti 
0,5 ngay 

(1) H so np tii TTPVHCC; 
BO phn rnt cCra tip nh.n va 
chuyên h so ye phông Giáo 
due trung hQc. 
(2) PhOn Giáo dtc trung h9c 
chü trI diêu phôi thm djnh hi 
SO. 
(3) TrInh Länh do SO GDDT 
k duyt Va nh.n kt qua, 
chuyên cho B phn mt ccra. 
(4) Giao cho B phn mt cira 
trá kt qua cho to chirc, cá 
nhân. 

FI'PVHCC tinh 

2 BuOc 2 

ChU trI diu phi 
thm dinh Länh dao phong Giáo dic trung hçc 

18 ngày - 
Thâm djnh trInh 

phê duyt Cong chrc phOng Giáo diic trung h9c 

3 BuOc 3 Phê duyt Lãnh d?o  SO Giáo dc vâ Dào tto 0,5 ngày 

4 Bu'Oc 4 Trá kt qua 
B phn tip nhn Va trã k& qua ti 

TTPVHCC ti± 0,5 ngày 

Tong cçng 
19,5 ngày 

(so vOi quy djnh 
20 ngày) 

3. Sap nhp, chia tách trtro'ng trung hçc ph thông (np h so' tric tip tii b phn tip nhn và trã kt qua ti TTPVHCC) 

I BuOc I Tip nhin h SO B phn tip nhn và tth kt qua t.i 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày (1) H so n ti TTPVHCC; 

B phn mt cCra tip nh.n Va 
chuyên h so v SO GDDT 
phOng T6 chtc can be). 

2 BuOc 2 Chü tn diu ph6i 
thm dinh 

SO Giáo d%ic va Dào to chü tn, ph6i hqp 
SO Nôi vi th.m dnh 

19 ngay 

6 



hnh)trInh 
PhOng T chirc can b thm djnh, tham 
mini Lânh dao  Sâ Giáo diic va Dào tao, 

phoi hcip So Ni vi trInh Chi tjch UBND 
tinh phê duyt 

(2) Sâ Giáo dc và Dào tao 
chü trI diu phôi thm djnh ho 
so: phôi hcip Sâ Ni vi tham 
mini Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) Sâ Ni vu thm djnh, trInh 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
và nhn kt qua, chuyên cho 
Sà GDDT. 
(4) Giao cho B phn mt cüa 
trâ kt qua cho UBND cp 
huyn, to chirc, cá nhân. 

3 Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngày 

4 Buic 4 Trã kt qua B phn tip nhn vâ trá kt qua tai 
TTPVI-ICC tiiili 

0,5 ngây 

Tong cçng 
25 ngày 

(so vâi quy djnh 
25 ngày) 

4. Giãi th trir?rng Trung hQc ph thông 

Buâc 1 Tip nliân i 

Ta trInh d nghj giâi th cUa t6 chirc, Ca 
nhân, cüa phOng Giáo diic và D?to tao  doi 

vai tnrông trung hc co sâ gcri den Sâ 
Giáo due và Dào tao 

0 gia 

(1) H s np tai  Van thu Si 
GDDT; Van thu tiêp nhn Va 
chuyn h so v phông 
chic can b. 
(2) PhOng T chirc can b chü 
trI diêu ph& thiim djnh ho so 
tham mtru LAth dao S& 
GDDT trInh Chü tjch UBND 
tinh phC duyt. 
(3) Chü tjch UBND tinh k 
duyt vA chuyên cho Sà 
GDDT. 
(4) Giao cho VAn thu Sâ 
GDDT gri Quyet djnh giAi 
th cho to ch(xc, cá nhân. 

2 Bithc 2 

Chü trI diu phi 
thâm djnh 

Lânh dao  phOng T chirc can b, phi hçrp 
các phOng lien quan 

Không xác djnh Thãm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chtrc phông T chirc can b thm 
djnh, tham imm LAnh do Sâ Giáo dic và 

DAo tao  trInh Chñ tjch UBND tinh phê 
duyt 

3 BixOc 3 Phê duyt Chü tjch Üy ban nhân dan tinh 20 ngày 

4 Bixóc 4 IrA kt quA S& GiAo diic va DAo tao  trA kt qua giAi th 0 giä 

Tong cçing 
20 ngày 

(so vài quy djnh 
20 ngay) 

5. Cho phép trtrOng trung IJQC phi thông hoit dng trO' 1i (np h so trirc tip tai b phn tip nhn và trA idt qua tai TTPVHCC) 
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1 Buc 1 Tip nhn h B phn tip rihn và trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngay 

(1) Ho so np tai  ITPVHCC; 
B phn mt cüa tiép nhn vã 
chuyn hO so v phông Giáo 
diic trung h9c. 
(2) Phôn Giáo dic trung hçc 
thu tn diêu phôi thm djnh ho 
SO. 
(3) Trinh Länh dao SO GDDT 
k duyt và nhn k& qua, 
chuyn cho B phãn mt cra. 
(4) Giao cho Bô phn mt cira 
trã kt qua cho tri.rOng hQc, to 
chác, Ca nhân. 

2 BuOc2 

Chü trI diu phi 
th& di Lânh dao phông Giáo diic trung hQc 

18 ngay Thãm djnh trInh 
phê duyt Cong chüc phông Giáo dtc trung h9c 

3 BuOc 3 Phé duyt Lânh dao SO Giáo dic và Dào tao 0,5 ngày 

4 BuOc 4 Trã k& qua B phn tip nhn và trã k& qua tai 
TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 

TOng cong 
19,5 ngày 

(so vOi quy djnh 
20 ngày) 

6. Thành 1p tru*ng trung h9c phO thông cbuyên cong 1p  hoc cho phep thành lap truông trung liyc ph0 thông chuyCn ttr thyc (np hO so trijc tip 
tai b phn tip nhn và trã kt qua ti TTPVHCC) 

I BtrOc 1 Tip nhn hO so B phn tip nh.n và trã k& qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngay 

(1) HO so np tai  TTPVHCC; 
B phn mt ccra tiêp nhn và 
chuy0n hO so v SO GDDT 
(phang TO chüc can be). 
(2) SO Giáo dic và Dào tao 
chü trI diu ph6i thm djnh hO 
so; ph6i lwp SO NOi  vigi tharn 
muu Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Ni vi th.m djnh, trinh 
Chü tjch UBND tinh k$' duyt 
và nhn kt qua, chuyn cho 
SO GDDT. 
(4) Giao cho B phn mt cüa 
trã kt qua cho UBND cAp 
huyn, co sO giáo dic dai  hçc, 
tO chüc, cá nhân. 

2 BuOc 2 

Chü tn diu ph6i 
th&n dinh 

SO Giáo dic và Dào tao  chü trI, ph6i hcip 
SO Ni vu thAni dinh 

19 nsa' 
Th&n dnh tninh 

phê duyt 

Phàng TO chirc can b thm djnh, tham 
mtru LAnh dao  SO Giáo dic và Dào tao, 

ph6i hçp SO Ni vu trinh Chü tich UBND 
tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phé duyt Chü tjch IJy ban nhân dan tinh 5 ngay 

4 BuOc 4 Trá kt qua B phn tip nhn và trã kt qua tai 
I IPVHCC tinh 

0,5 ngày 
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1' I'• - 
25ngày 

(sovâiquydjnh 
25 ngay) 

7. hçc ph thông chuyên hot dng giao dc (np h s trc tip ti b phn tip nhn và trâ kt qua ti TTPVHCC) 

Br'  jp-hAn h BO phn tiêp nhn và trá kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 0,5 ngây 

(1) H so n tai TJPVHCC; 
Bô phn mt cira tiêp nhn và 
chuyên h so ye phông Giáo 
dic trung hçc. 
(2) Phôn Giáo diic trung hçc 
chü trI diêu phôi thin dnh h 
SO. 

(3) TrInh LAnh do SO GDDT 
k duyt và nhn kt qua, 
chuyên cho B phn mt cira. 
(4) Giao cho Bô phn mt cra 
trã kêt qua cho truOng hçc, t6 
chic, cá nhân. 

2 Birâc2 

Chi trI diu phi 
thm djnh Länh dao phông Giáo diic trung hçc 

18 ngay 1Mm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chirc phông Giáo dic trung h9c 

3 Bràc 3 Phê duyt Lnh dao  So Giáo duc và Dâo tao 0,5 ngày 

4 BirOc 4 Trã kt qua BO phn tip nhân và trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngãy 

Tong c9ng 
18,5 ngày 

(so vOi quy djnh 
20 ngay) 

8. Sap nhp, chia tách trir&ng trung hçc ph thông chuyên (np h so tric tip ti b phn tip nhn và trã kh qua ti TTPVHCC) 

BuOc I Tip nhn h so BO phn tiêp nhn và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

. 

(1) H so n tai 1TPVHCC; 
Bô phn môt cra tiêp nh.n và 
chuyên h so v SO GDDT 
(phang To chcrc can be). 
(2) SO Giáo dic và Dào tao 
chü trI dieu phôi thãm djnh ho 
so; phôi hcip SO Ni vii tham 
mini ChU tjch UBND tiith phê 
duyt. 
(3) SO Ni vi thm djnh, trInh 
ChU tjch UBND tinh k duyt 
va nhân kt qua, chuyên cho 
SO GDDT. 
(4) Giao cho B phn nt cra 

2 BuOc 2 

Chü trI diu pMi 
thArn djnh 

SO Giáo dic và Dão t?o  chü trI, phi hqp 
SO Ni vi thm djnh 

19 ngày 1Mm djnh trInh 
phê duyt 

Phông T chrc can b th.m djnh, tham 
muu Lnh dao  SO Giáo dic và Dào t?o, 

phi hçip SO NOi  vii trInh ChCi tjch UBND 
tinh phê duyêt 

3 BuOc 3 Phé duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh s ngày 

4 BuOc 4 Trà kt qua B phn tip nhn và trã kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 
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trã k& qua cho UBND cap 
huyn, tO chüc, cá nhân. 

Tng cong 
25 ngày 

(so vOi quy djnh 
25 ngày) 

9. Giâi th triröng Trung h9c ph thông chuyên 

BuOc 1 Tip nhn h6 so 
TO trInh d ngh giãi th cüa t chüc, cá 

nhân giM den SO Giáo dic va Dào to 
(1) H6 so n tQi Van thu SO 
GDDT; Van thu tip nhn Wi 
chuyn h so v phông T6 
chrc can b. 
(2) Phông T chüc can bchü 
tn diu phôi th&n djnh ho so 
thfl muu LAnh dao SO 
GDDT tnInh Chü tjch UBND 
tinh phê duyt. 
(3) Chü tjch UBND tlnh k 
duyt và chuyn cho SO 
GDDT. 
(4) Giao cho Van thu SO 
GDDT gri Quy& djnh giái 
th cho t6 chüc, cá than. 

2 BuOc 2 

Chü trI di&i phi 
thm djnh 

Länh dao  phàng T6 chCrccán b, ph6i hcip 
các phông lien quan 

1KJông xac djith  
Thãm djITh trinh 

phê duyt 

Cong chüc phong T chCxc can b thm 
djnh, tham mtru Lânh do SO Giáo dic và 

Dào tao  tninh Chü tjch UBND tinh phé 
duyet 

3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 20 ngày 

4 BuOc 4 Trã kt qua SO Giáo diic và Dào tao  trã kt qua giài th KhOng xác djnh 

Tong cong 
20ngày 

(so vOi quy djnh 
20 ngay) 

10 Cho phép trirông trung h9c ph thông chuyên hoat dng tr6 1i (np h s0 trirc tip ti b phn tip nhn và trã kt qua ti TTPVHCC) 

BuOc 1 Tip nhn h so 
B phn tiêp nhn và trã k& qua tai 

TTPVHCC tinh 0,5 ngày 
(1) F1 so np tai  TFPVHCC; 
B phn mt cCra tip nhn và 
chuyn h so v phông Giáo 
dic trung h9c. 
(2) Phón Giáo dc trung h9c 
chü tn dieu ph6i th.in djnh ho 
SO. 

Trinh Länh dao  SO GDDT 

2 BuOc2 

Chü tn diêu phôi 
thm djnh LJ dao phông Giáo diic trung h9c 

18 Thm dinh 
phé duyt Cong chüc phông Giáo djc trung hçc 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanh dao  SO Giáo d%Ic và Dào tao 0,5 ngày 

4 BuOc 4 Trã kt qua B phn tip nhn và trâ kt qua tai 
0,5 ngày 

(3) 
ky duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho B phn mt ccra. F PVHCC tinh 



- i 
(4) Giao cho B phn mt cra 
trá k& qua cho trithng hçc, t 
ch(rc, cá rthn. 

19,5 ngày 
(so vài quy djnh 

2Onâ 
11. Thành 1p trtrbng ph thông dun tc ni trü 

I BtrOc 1 Tip nhn h so 

T& trInh, d an, h6 so thành 1p  trtthng So 
Giáo dzc va Dào tao  chü tn xây drng trinh 
Ch tjch Uy ban nhãn dan tinh quyêt djnh 

•thành 1p 

KhOng xác djnh 

(1) H6 so np tii SONi vw 
(2) SO Ni vi chü trI diêu 
phôi thm djnh h so tham 
muuChi'i tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Ni viii thm djnh, trIrih 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
và nhn k& qua, chuyên cho 
VAn phông UBND tinh. 
(4) VAn phong UBND tinh 
chuy&n k& qua cho SO 
GDDT. 

2 BrOc 2 

Chü trI diu ph6i 
thm djnh 

SO NOi  vii chU tn, phi hcip các sO, ngãnh 
lien quan 

Không xác djnh Thâm djnh trInh 
phê duyt 

SO Ni vu thm djnh, tham muu trmnh ChX 
tch UBND tinh phê duyt 

3 Bu&c 3 Phê duyt Chi'i tjch Uy ban nhán dan tinh 20 ngay 

4 BirOc 4 Trâ kt qua VAn phông UBND tinh trà k& qua KhOng xác djnh 

Tang cong 
20ngay 

(so v&i quy djnh 
20ngà 

12. Cho phép trirông ph thông dan tc ni trü cé cp h9c cao nht là trung hQc phO thông hoat dng giáo diic (np Iii s0 tric tip ti b ph3n tip 
nhn Va trã kt qua ti TTPVHCC) 

I BirOc I Tip nhân h6 so B phn tip nhn và trâ két qua tai 
TTPVHCC ti 0,5 ngay (1) Ho S flop  ti TFPVHCC; 

B phn mt cira tiêp nhn và 
chuyên h so ye phông Giáo 
diic Irung h9c. 
(2) Phôn Giáo dic trung hçc 
chü tn dieu phôi thm djnh h 
so. 
(3) TrInh LAnh do SO GDDT 
k3 d,uyt V nhn kt quA, 
chuyên cho B phn mt cüa. 
(4) Giao cho B phn mt ca 

2 BuOc2 

Cml tn diêu pMi 
thm djnh 

LAn1-  dao phông Giáo dic trung h9C 
18 ngãy Thm djnh trinh 

phê duyt Cong chc phông Giáo dc trung hc 

3 BtrOc 3 Phé duyt LAnh dao  SO Giáo diic và Dào tao 0,5 ngày 

4 13i.rOc 4 TrA kt qua B phn tip. nhn và trA k& qua tal 
1TPVHCC tinh 0,5 ngày 
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trá kt qua cho trumg hoc. 

Tng cong 
19,5 ngày 

(so vOi quy dlnh 
20 ngay) 

13. Sap nhp, chia tách trirông ph thông dan tc ni tnut (np h s0 tric tip ti b phin tip nhn và trã kt qua ti TTPVHCC) 

BuOc 1 Tip nhn h B phn tip nhn và trã kt qua tai 
UPVHCC tinh 0,5 ngãy 

(1) H so np tai  TTPVHCC; 
B phn mt cura tip nhn và 
chuyên h so v SO GDDT 
phóng T chute can bO). 

(2) SO Giáo duc vã Dào tao 
chü trI di&u phôi thm dnh h 
so; phi hçip SO NOi V! tham 
mixu Chut tch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Ni vii thm djnh, truth 
Chut tjch UBND tinh k duyt 
và nhin k& qua, chuyôn cho 
SO GDDT. 
(4) Giao cho B phn mt cuta 
trá kt qua cho UBND cAp 
huyn, to chute, cá nhân. 

2 BtrOc 2 

ChU tn diu ph6i 
thin dinh 

SO Giáo duc và Dào tao chü tn, ph6i hcip 
SO Ni vu thrn dinh 

19 ngãy Thâm dinh trinh 
phê duyt 

PhOng T chute can b th.m djnh, tham 
rntru Lãnh dto SO Giáo diic và Dào tao, 

phi hop SO Ni vi trinh Chü tjch UBND 
tinh phé duyt 

3 BirOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngãy 

4 BuOc 4 Trà kt qua 
B phn tip nh.n vâ trã kt qua tai 

TTPVHCC tith 0,5 ngày 

Ting cng 
25 ngãy 

(so vOi quy ctjnh 
25 ngày) 

14. Giái the tru'&ng phô thông dan tc ni trut 

BirOc 1 Tip nhn h so 
SO Giáo dic và Dào tao  xây di,rng phirong 
an giãi th trinh Chut tjch Uy ban nhân dan 

tinh quyêt dnh 
Không xác djnh 

(1) H so np ti SO Ni vi. 
(2),  SO Ni vi thut tn diêu 
phôi thm djnh ho so thain 
rnuu Chut tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Nôi vi thArn djnh, trinh 
ChU tjch UBND tinh k duyt 
và nhn kt qua, chuyên cho 

2 BuOc 2 

Chut tn diu ph6i 
thm dinh 

SO Ni vii chut tn, ph6i hop the sO, ngành 
lien quan 

Không xác djnh Thãm djnh trinh 
phê duyt 

SO Ni vi thArn djnh, tham muu trinh Chut 
tjch UBND tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Chut tjcb Uy ban nhân dan tinh 20 ngày 

12 
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B& Van phông UBND tinh trá kt qua Không xác djnh 

Van pl-iông UBND tinh. 
(4) Van phông UBND tinh 
chuyn két qua cho So 
GDDT. 

20 ngày 
(so v&i quy djnh 

20 ngay) 
Tong cong 

15. Thành lap trung tam giáo diic thu*ng xuyên 

I Bi.rOc I Tip nhn h6 so 
SO Giáo duc vã Dào t?o  chü trI xay d%rn 

trInh Chü tjch Uy ban nhán dan tinh quyet 
djnh thânh 1p 

Không xác djnh 
(1)H6 sonp ti S&Ni vu. 
(2) SO Ni vii chü trI diu 
phôi thm djnh h sc tham 
miru Ch tich UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Nôi vu thâm djnh, trInh 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
va nhn kt qua, chuyên cho 
Van phong UBND tinh. 
(4) Van phông UBND tinh 
chuyCn kêt qua cho SO 
GDDT. 

2 BirOc 2 

ChU trI diu ph6i 
thirn dinh 

SO Ni vi1 chü tn, ph6i hçip các sO, ngành 
lien quan 

10 ngay 
Thm djnh trInh 

phê duyt 
SO Ni vi thAm djnh, tham mini trInh Chü 

tich UBND tinh phê duyt 

3 BirOc 3 Phê duyt Chü tjch Oy ban nhn dan tinh 5 ngày 

4 BirOc 4 TM kt qua Van phông UBND tinh trã kt qua Không xác dnh 

iong cong 
15 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngày) 

16. Cho phép trung tam giáo dic thirông xuyên hot dng giáo dic trô li 

I BuOc I Tip nhn h6 so 
SO Giáo diic và Dào t?o  chU trI xay dirng 

h6 so trInh ChCi tjch Uy ban nhân dan tinh 
quyt djnh hot dng trO lai 

Không xác djnh 
(1)116 sonpt?i SONi vi. 
(2) SO Ni vi chi ml diu 
phôi thm djnh h6 so tham 
mini Chü tch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Nôi vu thm djnh, trInh 
Chü tjch UBND tinh ky duyt 
va nhn kt qua, chuyên cho 
Van phông UND tinh. 
•(4) Van phông UBND tinh 
chuyn kêt qua cho SO 

2 BirOc 2 

Chü trI diu ph6i 
tham djnh 

SO Ni vi chU iii, phi hqp các sO, ngành 
lien quan 

10 ngày 
Thm djnh trInh 

phê duyt 
SO Ni vii thm djnh, tham mini trInh CiU 

tjch UBND tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngay 

4 BirOc 4 Trá k& qua Van phông UBND tinh trà kt qua Không xác dinh 
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GDDT. 

Ting c$ng 
l5ngày 

(so vói quy djnh 
l5ngay) 

17. Sap nhp, chia tách Trung tam giáo dye thwong xuyên 

1 Btr&c 1 Tip nhn h so 
So Giáo dic và Dào tao  chü trI xây drng 
h6 so trinh Chi tjch Uy ban nhãn dan tinh 

quyet djnh 
Không xác djnh 

(1) H6 so np tai  SO Ni vi. 
(2) SO Ni v chü tn diu 
ph6i th&n djnh h so tham 
muu Chñ tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Ni V1 th.m dnh, trInh 
ChU tich  UBND tinh k' duyt 
và nhn k& qua, chuyên cho 
Van phóng UBND tinh. 
(4) Van phong UBND tinh 
chuyn két qua cho SO 
GDDT. 

2 BuOc2 

Chü trI diu ph6i 
th.m dinh 

SO Ni vi chi tn, ph6i hcip các sO, nganh 
lien quañ 

lOngày 
Thãm djnh trinh 

phê duyt 
SO Ni viii thãm djnh, tham mtru tnmnh Chô 

tjch UBND tinh phê duyt 
3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngay 

4 Bi.rOc 4 Trã kt qua Van phàng UBND tinh trã kt qua 

Tang cong 
l5ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngày) 

18 Giãi th trung tam giáo dye thwö'ng xuyên 

1. BuOc 1 Tip nhn h6 so 
SO Giáo diic và Dào tao  chü tn xây drng 
h so trinh Chü tjch Uy ban nhân dan tinli 

quy& djnh 
Không xác dnh 

(1) H so np tai  SO Ni vw 
(2) SO Ni v chü tn diu 
phi thm dnh ho so. 
(3) SO Ni vii chuyn h6 so 
thm dlnh  den VAn phông 
UBND tinh thm tra và trInh 
Chã tjch UBND tinh k duyt 

A 
Quy& djnh giái the. 

VAn UBND tinh (4) phông 

2 Buàc2 

Chü tn diu ph6i 
thm dinh 

SO Ni vi chU tn, ph6i hçip các sO, ngành 
lien quan thm djnh 

Không XdC diih 
Thm djnh tninh 

phê duyt 
VAn phông UBND tinh thm tra, tharn 

muu trinh Chü tjch UBND tinh phê duyt 
3 Buàc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhAn dan tinh Không xác dinh 

4 Buàc 4 TrA kt qua VAn phông UBND tlnh trA k& qua 
chuyn két quA cho SO 
GDDT; cong bO cong khai. 

Tng cong Không quy djnh 
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19. T,c' 
'cf 

oltianh hIp trung tarn ngoai ngfr, tin hQc (np hso trçc tip tai  ho phn tip nhn và trã kt qua t?i  TTPVHCC) 

I ITci. aThi)P SO 
B phn tiêp nh$n và trã kt qua t?i 

TTPVHCC tinh 0,5 ngày (1) H so n tai TFPVHCC; 
B phn mt cra tip nhn và 
chuyên h so ye S& GDDT 

hang T chc can be). 
(2) Sâ Giáo due và Dào tao 
ehü trI diêu phôi thm djnh h 
so; phM hop Ss Ni vii tham 
mrni Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) Sâ Ni vi thm djnh, trInh 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
vã nhn kt qua, chuyCn cho 
So GDDT. 
(4) Giao eho B phn mt ecra 
trã kt qua cho to ch'rc, cá 
nhân. 

2 Bisâc 2 

1 dTh phi Sâ Giáo due và Dào tao chü trI, phôi hop 
S Nôi vu thm dinh 

ngày Th.m dinh trmnh 
phé duyt 

Sà Nôi vu thm djnh, trInh Chü tjch 
UBND tinh phé duyt 

3 BirOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngày 

4 Buâc 4 Trâ kt qua B phn tip nhn và trá kt qua ti 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

Ting cong 
15 ngày 

(so vói quy djnh 
15 ngay) 

20. Cho phép trung tam ngoai ngfr, tin hQc hoat dng giáo dizc (np h so triyc tip tai  b phn tip nhn vã trã kt qua tii TTPVHCC) 

1 BuOc I Tip nhn h so B phn tip nhn và trã kt qua tai 
ti 0,5 ngay 

(1) Ho so np tai  TTPVHCC; 
Bô phn mt cra tiêp nhn và 
chuyên h scrvê phong GDTX-
GDCN. 
(2) Phông phông GDTX- 
GDCN chii trI diu phi thim 
dnh h so. 
(3) TrInh Unh do SO GDDT 
k duyt và nhn két qua, 
chuyên cho B phn mt cra. 
(4) Giao cho Bô phn mt cra 
trã kt qua cho tO chirc, Ca 
nhân. 

2 B.rOc 2 

Chü trI diu phi 
thm dinh 

Lnh do phông Giáo diic thr&ng xuyên 
vâ Giáo dc chuyên nghip 

l3ngày Th.m djnh trInh 
phê duyt 

Cong chirc phOng Giáo dic thu&ng xuyen 
và Giáo diic chuyên nghip 

3 Bi.r&c 3 Phê duyt Lãnh dao  SO Giáo diic va ào tao 1 ngày 

4 BirOc 4 Ira kt qua B phn tip nhn vã trá kt qua tai 
TTPVHCC 0,5 ngày 

Tlngcng l5ngay 

15 



(so vOi quy djnh 
15 ngay) 

21. Sap nhp, chia, tách trung tam ngoi ngfr, tin hyc (np h so' trl?c  tip ti b phân tip nhn và trã kt qua t3i T'FPVHCC) 

1 BuOc 1 Tip nhn h B phn tiêp nhn và trâ k& qua tal 0,5 ngày 
(1) H so n tai  1TPVHCC; 
B phãn mt cCra tip nhn và 
chuyn h so v SO GDDT 
(phông T6 chrc can b). 
(2) SO Giáo diic và Dào tao 
chü trI diêu phói than dlnh  h 
so; phôi hqp SO Ni vii tharn 
muu Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SONi vi,i thm djrth, trInh 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
và nhn k& qua, chuyên cho 
SO GDDT. 
(4) Giao cho B phn mt cüa 
trâ kt qua cho to chirc, cá 
nhân. 

TFPVHCC tinh 

2 BtrOc 2 

Chü trI diu ph61 
th.m djnh 

SO Giáo d%lc và Dào to chü tn, ph6i hçip 
SO Ni vi thm djnh 

9 ngày Th.m dlnh  trinh 
phê duyt 

SO Ni viTi thm djnh, trinh Chü tjch 
UBND tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt ChU tjch Uy ban nhãn dan tlnh 5 ngày 

4 Buàc 4 Tth kt qua B phn tip nhn và trá kt qua tai 
TPVHCC ti 

0,5 ngày 

Tong ciig 
15 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngay) 

22. Giâi th trung tam ngo1i ng&, tin h9c 

1 BuOc 1 Tip nhn h6 TO trinh d nghj giái th cüa tó chi'rc, cá 
nhn gCri den SO Giáo dic và Dào tao 

KhOng xác djnh 
(1) H6 s np tti Van thu SO 
GDDT; Van thu tip nhn và 
chuyn h so và phong T6 
chüc can b. 
(2) Phông T6 chüc can bchü 
trI diu ph6i th.m djnh ho so 
thii mtru Lânh dao SO 
GDDT, ph6i hçip SO Ni vi 
trinh Chü tjch UBND tinh phê 

2 BiiOc 2 

Chü tn diu ph6i 
thm djnh 

SO Giáo diic và Dào tao  phói hqp SO Ni 
vi và các don vj lien quan 

Khong xác djnh  Thâm djnh trInh 
phê duyt 

Phông T chrc can b thm djnh, tham 
muu Länh dao  SO Giáo dic và Dào tao, 

ph& hcip SO Ni vi trinh Chü tjch UBND 
tinh phê duyt 

3 BixOc 3 Phê duyt Chi tjch Uy ban than dan tinh Không xác dnh 

4 BirOc 4 TM k& qua so Giáo dic và Dão tao  trã kt qua Không xác djnh 

duyt. 
(3) Chü tjch UBND tinh kr 
duyt và chuyén cho SO 
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GDDT. 
(4) Giao cho Van thu' Sâ 
GDDT gCri Quyt djnh giai 
th cho to cbirc, cá nhân. 

\,r 
ingçn' Không quy djnh 

23. Cho phép trung tam ngoai ngfr, tin hQc hoat dng tr& 1ii (np h so trrc tip ti b phin tip nhn va trã kt qua ttai TTPVHCC) 

I Bu6c I Tip nhân h o 
B phn tip nhn và trâ kt qua t?i 

TFPVHCC tinh 0,5 ngay 
(1) Ho SO ti ITPVHCC 
B phn mt cüa fiêp nhn và 
chuyên h so ye phông GDTX-
GDCN. 
(2) Pheng GDTX-GDCN chü 
tn diu phOi th.m djnh h so. 
(3) TrInh Lành o S& GDDT 
k duyt và nhn kt qua, 
chuyên cho BO phn môt cra. 
(4) Giao cho B phn mt cira 
trã kêt qua cho tO chirc, cá 
nhân. 

2 Buâc 2 

Chü trI diu phi 
thm dinh 

Lãnh d?o  phông Giáo diic thu'&ng xuyen 
và Giáo duc chuyên nghiêp 

13 ngày Thm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chirc phông Giáo diic thu?ng 
và Giáo dc chuyên nghip 

3 Buóc 3 Phê duyt Lãnh do Sâ Giáo diic va Dào to 1 ngày 

4 BuOc 4 Trâ kt qua BO phn tip nhn vã trâ kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

Tong cQng 
15 ngày 

(so vi quy djnh 
15 ngay) 

24. Cho phép hoat dng trung tam h trQ phát trién giáo diic hôa nhp (np h so tryc tip ti b phn tip nhân Va trã kt qua tii TTPVHCC) 

I Bu'óc 1 Tip nhn h so 
B ph.n tip nhn va trã kt qua t?i 

TIP VHCC tinh 
0,5 ngay 

(1) H6 so np ti ITPVHCC; 
B phân môt ci'ra tiêp nhn và 
chuyên h so ye phOng GDTX-
GDCN. 
(2) PhOng phông GDTX- 
GDCN chü trI diêu phi thãm 
djnh h so. 
(3) TrInh Länh dao SO GDDT 
k duyt và nhtn kt qua, 
chuyên cho B phn mt cra. 
(4) Giao cho B phn rnt cra 
trá kt qua cho to chrc, cá 

2 Bi.râc 2 

Chü trI diu ph6i 
thm dinh 

Lânh do phông Giáo dic thu'&ng xuyen 
vâ Giáo dic chuyén nghip 

18 ngày Thrn djnh trInh 
phé duyt 

Cong chüc phOng Giáo diic thix&ng xuyen 
và Giáo dic chuyén nghitp 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanh do So Giáo dic và Dão tto 1 ngày 

4 BtxOc 4 Trà kt q 
B phn tip nhn và trâ kt qua t?i 

TTPVHCC tinh 0,5 ngày 
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than. 

Tang cong 
20 ngày 

(so vi quy djnh 
20 ngay) 

25. Cho phép hot dng trung tam h trçr phát trin giáo diic hôa nhp hoit dng trfr 1ii (np h s0 trirc tip t31 b phn tip nhn và trã kt qua tii 
TTPVHCC) 

1 Bixàc 1 Tip nhn h B phn tip nhn và trâ kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(1) H6 so np ti T1'PVHCC; 
B phn mOt  cCra tip nhn và 
chuyên h so ye phông GDTX-
GDcN. 
(2) Phông phông GDTX- 
GDCN chci trI diu ph61 thm 
djnh h so. 
(3) Trmnh LAnh dao So GDDT 
k duyt và nhân k& qua, 
chuyn cho BO phn int cra. 
(4) Giao cho B phn mt cCra 
trá kt qua cho to chc, cá 
nhân. 

2 Buàc 2 

Chü trI diu phói 
thm djnh 

Lânh dao  phông Giáo diic thu&ng xuyên 
và Giáo diic chuyên nghip 

18 ngày ThAm djnh trmnh 
phê duyt 

Cong chrc phông Giáo dic thung 
và Giáo dic chuyén nghip 

3 BuOc 3 Phê duyt Länh dao S& Giáo dic và Dào tao 1 ngày 

4 BuOc 4 Trã kt qua B ph.n tip nhn va trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

long cçng 
20 ngày 

(so vOi quy djnh 
20 ngày) 

26. Thành 1p trir&ng trung cp sir phim cong 1p, cho phép th?nh Ip  trirông trung cir phini tu thyc (I1p  h1 so trrc tip tii b phãn tip nhn 
và trã kt qua ttii  TTPVHCC) 

1 BuOc 1 Tip nhn M ) phn tip nhn và trá kt qua tai 
1TPVHCC tinh 0,5 ngay 

(1) Ho so np tai  TFPVHCC; 
B phn rnt cira tiêp nhn và 
chuyên h so v SO GDDT 
(phOng T6 chat can be). 
(2) SO Giáo dic và Dào tao 
chü trI diu ph6i th&n djnh h 
so; ph61 hcip SO Ni vi thani 

Chü tjch UBND tinh muu phê 

2 Buàc 2 

Chü tn diu ph6i 
thm djnh 

SO Giáo dic và Dào tao  chU tn, phi hcip 
SO Ni vi th&ii djnh 

ngày Thm djnh tninh 
phê duyt 

SO Ni vi thm djnh, trinh Chü tjch 
UBND tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhthi dan tinh 5 ngày 

4 BuOc 4 Trã kt qua B phn tip nhn và trâ k& qua tai 
0,5 ngày 

duyt. 
(3) SO Ni vi thm djnh, trinh 
ChU tjch UBND tinh k duyt 

TTPVHCC tinh 
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1 /' Iz " W và nhân k& qua, chuyn cho 
SO GDDT. 
(4) Giao cho B phn rnt cüa 
trâ kt qua cho to chuc, cá 

Tng cong 
15 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngay) 

27. Sap nhip, chia, tách truong trung cp sir pham (np h so' tri'c tip ti b phn tip nhn và trâ k& qua tai TTPVHCC) 

BuOc I Tip nhn h SCY B phn tip nhn vã trà kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngay 

(1) I-i sci np ti ITPVHCC; 
Bô phn môt cra tip nhn và 
chuyên h sa v SO GDDT 
(phông T chrc can be). 
(2) SO Giáo diic và Dào tao 
chii tn di&u phOi thm dlnh  h 
sa; phi hçp SO Ni vi tham 
mtru Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Nôi vu thm dinh, tnmnh 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
và nhan kt qua, chuyên cho 
so GDDT. 
(4) Giao cho B phn mt cCra 
trâ kt qua cho tO chic, cá 
nhân. 

2 BirOc 2 

Chü trI diu phi 
thm ctinh 

SO Giáo diic Va Dào tao  chü trI, phi hçxp 
SO Nôi vu thm dinh 

ngày Thm djnh trInh 
phê duyt 

SO Ni vv thm djnh, trinh Chü tjch 
UBND tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngày 

4 BiiOc 4 Trâ kt qua 
B phn tip nhtn và trâ kt qua tai 

YT'PVHCC tinh ngày 

Tng cong 
15 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngày) 

28. Giãi th trtr?rng trung cp sir plim (tlieo d ngh cüa t chfrc, cá nhân âê nghj thành Ip tru'ông trung cap) 

BuOc 1 Tip nhn hS sa T& trmnh di ngh giai th cüa t chrc, cá 
nhán gii'ri den SO Giáo diic và Dào t?o Không xác dnh (1) H sci np tai  Van thu SO 

GDDT; Van thu tiêp nhn và 
chuyên h so ye phOng To 
chirc can b. 
(2) Phông T chüc can b chñ 
trI diu phôi thm djnh h so 

2 BuOc 2 

ChU tn diu phi 
thm dinh 

SO Giáo duic và Dào t?o  phi hcip SO Ni 
vu và các don vi lien quan 

15 ngày Thm djnh trInh 
phê duyt 

PhOng T chirc can b thm djnh, tham 
mu'u Lanh dao  SO Giáo duc vã Dào t?o, 
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ph6i hqp Sei Ni viii trInh Chü tjch UBND 
tinh phê duyt 

tharn muu LAnh dao So 
GDDT, ph6i hçrp SO Ni vu 
trInh ChU tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) Chü tjch UBND tinh k 
duyt và chuyén cho SO 
GDDT. 
4) Giao cho Van thu SO 

GDDT gri Quyét djnh giãi 
th cho t chirc, cá nhân. 

3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhAn dan tinh 5 ngay 

4 Buc 4 Trã kt qua so Giáo dic và Dào tto trá kM qua Không xác djnh 

Tang cong 
20 ngày 

(so vOi quy djnh 
20 ngày) 

29. Cp giy chfrng nhn dang k hot dng giáo dic ngh nghip dói v&i nhóm nganh dào to giáo viên trmnh d trung cp (np h s trirc tip ti b 
phn tip nhjn và trã kM qua t3i TTPVHC9 

1 BtrOc 1 Tip nh.n h6 SO 
B phn tiêp nhn và trâ kM qua ti 

TIP VHCC tith 0,5 ngày 
(1) H so np tai  TFPVHCC; 
B phn mt cüa tiêp nJin vã 
chuy&i h so v phóng GDTX-
GDCN. 
(2) Phông phOng GDTX- 
GDCN chü tn diu phi th*rn 
cl1ith h so. 
(3) TrInh Lãnh do SO GDDT 
k duyt và nhn kM qua, 
chuyn cho B phn mt cira. 
(4) Gjao cho B phn mt cüa 
trá kM qua cho t6 chc, Ca 
nhãn. 

2 Bi.rOc 2 

Chü trI diu ph6i 
thm dinh 

Lânh do phOng Giáo diic thuOng xuyên 
và Giáo d%ic chuyên nghip 

8 ngày 
Thm djnh trmnh 

phê duyt 
Cong chirc phong Giáo dyc thuOng xuyên 

và Giáo dye chuyên nghiêp 
3 BuOc 3 Phê duyêt Lanh do SO Giáo dyc va Dào tao I ngày 

4 Buóc 4 Trá kM qua B phn tip nhn va trá kM qua tai 0,5 ngày 

Tng cong 
10 ngày 

(so vOi quy dnh 
10 ngay) 

30. Dang k b6 sung h03t dng giáo dye ng1i ngIiip d6i v&i nhôm nganh dào to giáo viên trinh d* trung cp (np hI so' tryc tip ti bQ Ph11 tip 
nhin và tn kM qua ti TTPVHCC) 

1 BuOc 1 Tip nhn h BQ phn tip nhn và trá kM qua tai 
TFPVHCC tinh 0,5 ngày 

'  f 
(1) H6 so np tai  TTPVHCC; 
B phn mt cra tiêp nhn và 
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Lãnh d?o  phông Giáo dic this&ng xuyên 
và Giáo dic chuyên nghip 

8 ngày 

chuyn h so v phông GDTX-
GDCN. 
(2) PhOng phOng GDTX- 
GDCN thu trI diêu phi thm 
djnh h so. 
(3) TrInh Lãnh dao Si GDDT 
k duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho Bô ph.n mt cra. 
(4) Giao cho BO phn nict cira 
trâ kt qua cho to chrc, Ca 

nhân. 

Cong chrc phOng Giáo dc thtthng xuyen 
và Giáo diic chuyén nghip 

3 Brnc' - Ph(ftj4t LAnh do S& Giáo due và Dao tto i ngày 

4 Bi.rc 4 Ira kt qua 
B phn tip nhn và trá kt qua ti 

TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

i ong c9ng 
10 ngày 

(so vài quy dlnh 
10 ngay) 

31. Cho phép hoat dng giáo duc nghi) ngIiip tr& ku di vói nhóm ngành dão to giáo viên trInh d trung cp (np hi) so' trirc tip ti b ph(:n tip 
nhmn va trã kt qua tui TTPVHCC) 

I Buâc 1 Tip flh?fl hO SO 
B phn tii)p nhn và trá kt qua t?i 

TTPVHCC tinh 0,5 ngay 
(1) Hi) SO np ti F1P\THCC; 
B phn rnt cua tip nhn Va 
chuyên ho so vi) phong GDTX-
GDCN. 
(2) Phàng phông GDTX- 
GDCN chü tn diéu phi tham 
djnh hi) so. 
(3) TrInh Lãnh dao S& GDDT 
k duyt và nh.n ki)t qua, 
chuyi)n cho B ph.n mt cira. 
(4) Giao cho B phn nt cira 
trá ki)t qua cho to chu'c, cá 
nhân. 

2 Buàc 2 

Chü trI dii)u phi)i 
thm dinh 

Lnh do phong Giáo diic thi.thng xuyen 
và Giáo dic chuyên nghip 

8 ngày Thi)m djnh trinh 
phê duyt 

Cong chirc phOng Giáo dic thi.rmg 
va Giáo din e chuyên nghip 

3 Buâc 3 Phé duyt Lãnh d?o  Sâ Giáo de và Dào to 1 ngày 

4 Buic 4 Trã ki)t qua B phn tip nhn vâ trã ki)t qua ti 
TTPVHCC ti 

0,5 ngày 

Ti)ng cong 
10 ngày 

(so v&i quy djnh 
10 ngay) 

32. Thành Ip phân hiu trtr?nng trung cp sir pham hoäc cho phép thành Ip phân hiu trirông trung cp sir phm tu' thic (np ha so' trirc tip t4i b 
phn tip nhn và trã kt qua tui TTPVHCC) 

1 Brnic 1 Tii)p nhân hi) B phn tiêp nhn và trá ki)t qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngay 

(1) Hi) so np tai  FIPVHCC; 
BO phn rnt cua tip nhn vâ 
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2 BtrOc2 

Chü tn diu phi 
thâm dinh 

SO Giáo diic và Dào to chü trl, ph6i hcip 
SO Nôi vu thm dinh 

9 ngày 

chuyn h so v SO GDDT 
phOng To churc can be). 

(2) SO Giáo diic và Dào tao 
chü trI diêu phôi th.m djnh h 
so; ph6i hçrp SO Ni vi tharn 
nnru Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) SO Ni vu th.m djnh, trinh 
ChCi tjch UBND tinh k duyt 
và nhn kt qua, chuyên cho 
SO GDDT. 
(4) Giao cho B phn mOt  cOa 
trã k& qua cho to chüc, Ca 
nhân. 

Thâm dlnh  trInh 
phê duyt 

SO Ni vi thâm dinh, trInh Chü tjch 
UBND tinh phê duyt 

3 BiOc 3 Phê duyt Chü tjch tJy ban nhân dan tinh 5 ngày 

4 BirOc 4 Trá kt qua B phn tip nhn va trã kt qua tai 
PVHCC tith 

0,5 ngày 

Tng cong 
15 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngay) 

33. Giâi th phân hiu truYng trung cp str phm (theo 1 nghj cüa tä chüc, cá nhân d nghj tliành 1p phãn hiu truông trung cap) 

BtrOc 1 Tip nh h TO trInh d nghj giâi th cUa th chOc, cá 
nhãn gui den SO Giáo diic và Dào tao 

Không xác djnh 
(1) H so np ti Van thu SO 
GDDT; Van thu tiêp nhn và 
chuyên h so v phOng T 
chOc can b. 
(2) PhOng T chOc can bchü 
In diu phOi thâm djnh ho so 
tharn rnuu Lânh dao SO 
GDDT, phôi hçrp SO Ni vii 
trinh Chü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) Chü tjch UBND tinh k' 
duyt Va chuyn cho SO 
GDDT. 
(4) Giao cho Van thu SO 
GDDT gCri Quyt dnh giai 
th cho to chOc, cá nhân. 

2 Bi.rOc 2 

Chü tn diu ph6i 
thAm djnh 

SO Giáo diic và Dào tao  ph6i hcrp SO Ni 
vi va các don vj lien quan 

15 ngày Thâm dinh trinh 
phê duyt 

Phông T chOc can b thm djnh, tham 
mtru Lãnh dao  SO Giáo dc vâ Dào tao, 

phi hçip SO Ni vi trInh Chü tjch UBND 
tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 5 ngay 

4 BuOc 4 Trã kt qua SO Giáo dc và Dão tao  trã k& qua Không xác dinh 

Tngcng 20ngày 

22 



/7 
1i 

(so vài quy djnh 
20 ngày) 

34. khiu th due th thao thtic dla  p1nrog hoäc 1óV nng khiu th dc, th thao thuc trôg trung hQc ph thông 

1 ian,o 
T trInh d ngbj giãi th cüa t chirc, cá 
nhân gi den S Giáo dic và Dào to Không xác djnh 

• 

(1) H s np tai  Van thtr Sâ 
GDDT; Vn thr tip nhn và 
chuyn h sci v phong T 
chrc can b. 
(2) Sâ GDDT ph6i hcip Sei 
VHTTDL tham misu, trInh 
Chü tich  UBND tinh phê 
duyt. 
(3) Sâ Ni vi thAm djnh, 
tham misu trinh Chfi tich 
UBND tinh k duyt và 
chuyn cho Si GDDT. 
(4) Giao cho Van this Sâ 
GDDT g1ri Quyt djnh giái 
th cho to chüc, cá nhân. 

2 Buâc 2 

Chü tn diu phi 
thm djnh 

Sâ Giáo dic và Dào t?o  ph6i hçxp Sâ Van 
hóa, Th thao và Du ljch và các &Yn vj lien 

quan Không xác dinh  
Thm djnh trInh 

phê duyt 
Si Ni v11 tMm djnh, tham muu trInh Chü 

tjch UBND tinh phê duyt 

3 13is&c 3 Phé duyt Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh Không xác dinh 

4 Birâc 4 Trâ kt qua S& Giáo diic và Dão to trá kt qua Không xác djnh 

Tng cong KhOng quy djnh 

35. Thành 1p và cong nhãn hi ding quãn trl trirông di hQc tr thklc (np h so true tip tii b phãn tip nhn và trã kt qua ti TTPVHCC) 

1 Bmic I Tip nhân h sc 
B phn tip nhn và trã kt qua tai 

TTPVHCC tinh 
0,5 ngay 

(1) H Sa np ti TTPVHCC; 
B phân môt ccratip nhn và 
chuyên h sc ye Sâ GDDT 
(phOng T chirc can be). 
(2) S Giáo duc và Dão to 
chü tn diêu phôi thm djnh h 
s; phôi hçp Sâ Nii vi tham 
mtruChü tjch UBND tinh phê 
duyt. 
(3) Sâ Ni vu th.m dinh, trInh 
Chü tjch UBND tinh k duyt 
va nhn kt qua, chuyên cho 
SÔGDDT. 
(4) Giao cho B phn mt ca 

2 Bis&c 2 

Chü trI diu ph6i 
thm dinh 

Sâ Giáo di,ic và Dào t?o  chU trI, ph6i hçp 
Sc Ni vu th.m dinh 

24 ngày ThAm dinh trInh 
phê duyt 

S Ni vii thm djnh, trInh ChCi tich 
UBND tinh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt ChU tjch liJy ban nhân dan tinh 5 ngày 

4 Biróc 4 Trá icAt qua B phn tip nhn và trã kt qua t?i 
TIP VHCC tinh 0,5 ngày 
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trá kt qua cho to chirc, cá 
nhân. 

Tng cong 
30ngay 

(so vài quy djnh 
30ngay) 

36. Thành 1p và cong nhn hi dng quãn trj trw&ng d31 hçc tn thl?c hot dng không vi 19i nhuuii (nip hii so' tri'c tij) ti b 1)I1uII tip ti14n và trã 
kt s uâ tai TTPVHCC 

________________________________ 

1 Bxóc 1 Tip nhn h so ____________________________________ 0,5 ngay 
(1) 1i6 so n ti TFPVHCC; 
B phn mt cra tiêp nhn và 
chuyên h so v Sei GDDT 

hàng T chüc can bO). 
(2) Si Giáo duc vâ Dào tto 
chü trI diêu ph6i thm djnh h 
so; ph6i hçip Si Ni vii tham 
mixu Chü tjch UBND tinh phé 
duyt. 
(3) Si Ni vi thin djnh, trinh 
Chü tjch UBND tlnh k duyt 
Va nhn k& qua, chuyn cho 

(4) Giao cho B phn mt cira 
trã kt qua cho to chcrc, cá 
rihân. 

2 Bu&c 2 

Chü trI diu ph6iN1tJT 
thm djnh 

- . • e . 

24 ngày 
Thãm djnh trInh 

phé duyt 
____ __________ ____ __________ '1fe 

3 Buàc3 Phêduyt 5 ngày 

4 Buic 4 Trã kt qua 

_________________________________ 

_________ _____ 

— ' . 0,5 ngày 

Tng cong 
30ngày 

(so vâi quy djnh 
30 ngay) 

37. Cp giy chü'ng uhn däng k kinh doanh djch vy tir vn du hçc (nQp b so tryc tip t1i b phn tip nhn Va trã k4t qua ti TTPVHCC) 

1 Bixàc 1 Tip ithn h so B phn tip nhn và trã k& qua tü 
TTPVHCC tiith 

0,5 ngày (1) FI so nOp  tai TTPVHCC; 
B phn rnt cra tip nhn và 

A A A cnuyen ho so ye phông GDTX-
GDCN. 
(2) Phông phOng GDTX- 
GDCN chU trI diu ph6i thâm 
d1nh h SO. 

2 Buàc 2 

Chü trI diu phói 
thm djnh 

Lath dao  phong Giáo dic thuing XUyên 
và Giáo dic chuyên nghip 

13 ngày 
Thãm djnh trInh 

phê duyt 
Cong chüc phOng Giáo diic thträng xuyên 

vã Giáo dic chuyên nghip 

3 Bnic 3 Phé duyt Lânh d?o  So Giáo ditc và Dào tto 1 ngày 
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B phn tip nhn va trâ kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

(3) Trmnh Lânh dao Sâ GDDT 
k duyt vâ nhn k qua, 
chuyn cho B phn mt cüa. 
(4) Giao cho B phn mt cira 
trã kM qua cho to chirc, cá 
nhân. 

Tng cong 
15 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngay) 

38. Ditr chinh, b sung giy chfrng nhn dang k kinh doanh djch viii hr vn du hQc (np h so' trtrc tip tai  b phn tip nhân và trã kM qua t31 
TTPVHCC 

I Bxâc 1 Tip nhn h SY 
B phn tip nhn và trà kM qua t?i 

TTPVHCC tinh 0,5 ngay 
(1) HO sci np tai  TFPVHCC; 
Bô phãn mt cia tiêp nhn và 
chuyên h sa v phông (iDTX-
GDCN. 
(2) PhOng phOng GDTX- 
GDCN chü trI diu phi th.m 
djnh ho so 
(3) TrInh Lânh dao S GDDT 
k duyt và nhn kM qua, 
chuyên cho B ph.n mt cüa. 
(4) Giao cho Bô phn mt cra 
trã kM qua cho to chirc, cá 
nhân. 

2 Birc 2 

ChU tn diu phi 
thm dinh 

Lành dao  phông Giáo dic thithng xuyên 
và Giáo diic chuyên nghip 

13 ngày Thãm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chirc phOng Giáo dc thithng xuyên 
và Giáo diic chuyên nghip 

3 Btrâc 3 Phé duyt Lành dao  Sc Giáo diic vâ Dào tao 1 ngày 

4 Biióc 4 Trá kM qua B phn tip nhn và trã kM qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

Tong cong 
15 ngày 

(so vài quy dlnh 
15 ngày) 

39. I} ngh dnçc kinh doanh dich vu fir vn du hQc tr& 1a  (np h so' tric tip aj b ph(in tiêp nhn Va trã kêt qua t3i TTPVHCC) 

I Bu6c I Tip rihan hO S B phn tip nhn vã trâ kM qua t?i 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày (1) H sa np tai  'lJPVHCC; 

Bô phn mt cfra tiêp nhãn và 
chuyên h sc v phông GDTX-
GDCN. 
(2) Phang phông GDTX- 
GDCN chü trI diêu phOi thâm 
dnh h Sa. 

2 BrOc2 

Chü tn. diu phM 
thm dinh 

Länh dio phOng Giáo diic thung xuyên 
và Giáo diic chuyên ngI1ip 

l3ngày Thãrn dnh trinh 
phé duyt 

Cong chi'rc phOng Giáo dtc th.rng xuyên 
và Giáo di,ic chuyên nghip 

3 Buâc 3 Phê duyt Lânh do Si Giáo dic và Dão t?o 1 ngày 
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4 BuOc 4 Trã k& qua Bi ph.n tip nhn và trã ktt qua tai 
TTPVHCC tinh 

. 
0,5 ngay 

(3) TrInh Lãnh dto So GDDT 
k' duyt và nhn kêt qua, 
chuyên cho B phn mt cOa. 
(4) Giao cho B phn mt ccra 
trá kt qua cho to chOc, Ca 

nhân. 

Tng cong 
15 ngày 

(so vOi quy dnh 
15 ngay) 

40. Cp phép ho3t dng giáo dic k5'r nAng sng và hot dng giáo dçic ngoài giO' chInh khOa (np h so' trc tip ti b phn tip nhn và trä kt qua 
tii TTPVHCC) 

1 BuOc 1 Tip rthn h SO 
B phn tip nhn và ira k& qua ti 

TTPVHCC tinh 
. 

0,5 ngay 
(1) H so np ti TTPVHCC; 
Bô phn mt cCra tip nh.n vA 
chuyên h so v phOng Giáo 
duc trung hçc. 
(2) PhOng Giáo diic trung h9c 
chü tn diêu phi th.m djnh hi 
SO. 

(3) Trinh Lãnh dto SO GDDT 
k duyt và nh.n kt qua, 
chuyn cho B phn nt cira. 
(4) Giao cho B phn mt cra 
trã k& qua cho to chirc, Ca 

nhãn. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phi 
thm dinh Lânh dao phOng Giáo dic trung hçc 

13 ngày Thãm djnh trInh 
phê duyt Cong chirc phOng Giáo diic trung hc 

3 BuOc 3 Phê duyt Lãnh do SO Giáo diic va Dào to 1 ngày 

4 BuOc 4 Trã kt qua B phn tip nhn va trã kt qua ti 
TTPVHCC tiih 0,5 ngày 

Tong cong 
15 ngày 

(so vOi quy djnh 
15 ngay) 

41. Thu tic xác nhân hot dng giáo ditc k näng sng và Iiot dng giáo ditc ngoài giô' chInh khOa (np h so' trt)c tip tii b pliIii  tip nhn vã trã 
kt qua ti TTPVHCC) 

1 BuOc 1 Tip flhfl h SO 
B phn tip nh.n và trã kt qua ti 

TTPVHCC tinh 0,5 ngày (1) 1-Is so np tti TTPVI-ICC; 
B phn int ccra tiêp nhn Va 
chuyên hO so v phOng Giáo 
diic trung hQc. 
(2) PhOn Giáo dic trung h9c 
chü tn dieu phôi thm djnh h 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phi 
th.rn dinih Lãnh dao phOng Giáo dic trung h9c 

3 ngày Thãm dinh trInh 
phê duyt Cong chrc phOng Giáo diic trung hçc 
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3 L 'P1t t  Lãnh do S& Giáo dic Va Dào tao 1 ngày SO. 
(3) TrInh Lnh dao Sâ GDDT 
k3 duyt và nhn kt qua, 
chuyn cho B phn mt ca. 
(4) Giao cho B phn mt cra 
trâ két qua cho to chirc, cá 
nEân. 

4 

'1 

B phn tip nhn và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

Tong cong 
5 ngày 

(so vâi quy djnh 
5 ngày) 

42. Cong nhn huyn dt chun ph6 cp giáo d,c, x6a mi chfr 

I Buâc I Tip nhn h so 
so cong nhn dat  chun ph cop, xóa 

mi chfr UBND cp huyn gri v S& Giáo 
duc và Dào tao 

- 

Truc ngày 05 
thaflg 10 

(1) H so np tai Van thu S 
GDDT; Van thu tiêp nhn Va 
chuyn h so v phOng GDTX 
Va GDCN. 
(2) Phong phOng GDTX Va 
GDCN chü trI diêu phôi thâm 
dinh h so tham miru Lânh 
dao S& GDDT, trInh Chü tjch 
UBND tinh phê duyt. 
(3) ChU tjch UBND tinh k 
duyt vã chuyên cho Sâ 
GDDT. 
(4) Giao cho Van thu S 
GDDT gCri Quyt djnh Cong 
nhn cho UBND cp huyn. 

2 Bu6c 2 

Chü tn diu phi 
t1âm 

PhOng Giáo diic thu6ng xuyên và Uiáo 
diic chuyên nghip và cac phOng chuyên 

môn, nghip vi 
Truâc ngày 10 

tháng 10 
Thm djnh trInh 

phé duyt 

Cong chirc các phông chuyên môn, ng1uip 
vii tbm djnh, kiêm tra, tham mini Lành 

dao Giáo duc và Dâo tao  trInh Chü tich 
UBND tinh phê duyt 

3 Bthc 3 Phé duyt Chü tich Uy ban nhân dan 
Trtràc ngày 30 

tháng 12 

4 Buóc 4 Trã kt qua Sâ Giáo diic vâ Dào tao  trá kt qua Không xác djnh 

Tong cong 
Th&i gian quy 
djnh hang nãm 

onci 43. Cp giy phép, gia han giy phép t chirc hoat dng diy them, hçc them di vOi cp trung hQc phô th' 
43.1 Cp giy phép, gia han giy phép ti chfrc hoit dng dy them, hQc them di v&i cp trung hQc ph thông (np h so trirc tip tii b phin tiép 
nhn và trã kt qua tai  TTPVHCC)

- 

I Buâc 1 Tip nhn h B phn tip nhn và trà kt qua tai 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

(1) I-Jo so n tai F1PVHCC; 
B phn nt ci~a tip nEn và 
chuyên h so v phOng Giáo 
dc tnmg hçc. 2 Buàc 2 Chü tn diu phi 

thtm djnh 
Lânh dao  phOng Giáo diic trung hçc 13 ngày 
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Thm djnh trinh 
phê duyt Cong chc phông Giáo diie trung h9c (2) Phôn Giáo d'xc trung hçc 

chü trI diêu phôi thãm djnh ho 
so. 
(3) TrInh Länh dao Sâ GDDT 
k duyt và nh.n kt qua, 
chuyn cho B phn mt ci:ra. 
(4) Gjao cho Bô ph.n rnt cüa 
trã kt qua cho to chi.rc, cá 
nhân. 

3 Brnc 3 Phê duyt Lãnh do Sâ Giáo d1ic và Dào t?o 1 ngày 

4 Bi.ràc 4 Trá kt qua B phn tip nhn và trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

i ong cçng 
15 ngày 

(so vâi quy djnh 
15 ngày) 

43.2 Cp giy phép, gia hn giy phép t chüc hoit dng d3y them, hçc them d6i vOi cp trung hçc ph thông (np h s0 qua inng - online) 

Buàc 1 Tip nhân h B phn tip nhmn vâ trã kt qua tti 
TTPVI-ICC tinh o gi 

(1) I-I so np däng k qua 
mng (online); Bô ph.n mt 
tha tiêp nhn va chuyên h so 
v phOng Giáo dic thing hçc. 
(2) PhOn Giáo dc trung hc 
thu tn diêu phi th.m djnh hO 
SO. 
(3) Trinh U.nh dao Sâ GDDT 
k duyt và nhn kt qua, 
chuyên cho B phn mt ci'ra. 
(4) Giao cho B phn rnt ci~a 
trâ kt qua cho to chi:rc, Ca 
nhân. 

2 BuOc2 

Chü tn diu phi 
thtrn d1nh Lanh do phông Giáo dic trung hc 

13 ngày Thâm dinh trinh 
phê duyt Cong chc phOng Giáo diic trung hçc 

3 Buâc 3 Phé duyt Lanh do S Giáo dic va Dào t.o I ngày 

4 Buâc 4 Trã kt qua Bô phn tip nh.n và trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 0,5 ngày 

Tang cong 
14,5 ngày 

(so vâi quy djnh 
15 ngây) 

44. D nghj min giãm h9c phi và h trç chi phi hçc tp cho hyc sinh, sinh viên 

BuOc 1 Tip nhân w B phn tip nh.n h so ti cãc co sO giáo 
diic hoc ti SO Giáo dic và Dào t.o 

Trong vOng 45 
ngày ké tü ngày 
khai giãng närn 

hçc 

(1) H so np ti các co so 
giáo dic; PhOng K hoch Tài 
chInh. 
(2) Phông K hoch Tài chInh 
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2 

I 1; 
tila 

Lânh do pbông K hoch Tài chInh 

hông xác djnh 

h9c c1U trI di, u phi thâm 
dinh ho so, phôi hçip các don 
vi lien quan. 
(3)Phông K hoch Tài chmnh 
phôi hcip Sâ Tài chInh, tham 
muu Länh dao  Sâ GDDT, 
trInh Ch tjch UBND tinh k 
duyt chê d. 
(4) PhôngKê hotchTài chInh 
ehi trâ chê d cho to chrc, cá 
nhân hoc üy quyn cho co sâ 
giáo diic ehi trá. 

' .i) 

cuyt 

Cong chIrc phèng K hoch Tài chInh, 
tham muu Lãnh dao S Giáo duc va Dào 
tao, phi hçp S Tãi chInh trInh Chü tjch 

UBND tinh phê duyt 
3 Bir6c 3 Phê duyêt ChU tich Uy ban nhân dan tinh tinh Không xác 

4 BuOc 4 Ira két qua s Giáo duc và Dào tao trâ ch do 

Ln 1 chi trá 4 
tháng vào tháng 
10 hoc thang 

11; L.n 2 chi trã 
5 tháng vao 

thang 3 hoc 
tháng 4 

ong cQng Không quy dnh 
'S 45. Cp Cluing nhn truo'ng mam non dt kim djnh cht hiqng giáo due 

BuOc I Tip nhn h SO 
B phn tip nhn và trC kt qua ti Sâ 

Giáo due và Dào to 0,5 ngCy 
(1) H so n t?i  Van thu Sâ 
GDDT; Van thu tip nhn Va 

chuyn h so v phOng Khào 
thI và QLCLGD. 
(2) Phong Kháo thI và 
QLCLGD chü trI diêu phôi 
thm dinh h so, phi hcrp 
phOng GDMN và các don vj 
lien quan. 
(3) TrInh Lành d?o  Si GDDT 
ky's duyêt và nhan kát qua, 
chuyên cho Van thu. 
(4) Giao eho Van thu isa kt 
quâcho cos&giáo due. 

2 BUOC 2 

Chü trl diu phi 
thAm dinh 

Lânh dao  phOng Khâo thI và Quân 1 cht 
hxqng giáo dic, phéi hçip phông Giáo diic 

mâm non thâm dinh 

118 ngay 
ThAm djnh trin1 

phé duyt 

Can b, Cong ehrc phOng Khão thI vá 
Quân 1 cht Iucxng giáo dl?c  và các don vj 
lien quan to ehrc kiêrn tra, thm dinh tham 

muu Lãnh dao Sâ Giáo due và Dào tao 
phê duyt 

3 Buóc 3 Phê duyt LanE dao  Si Giáo d%ic va Dào to 1 ngày 

4 BuOc 4 Trã kt qua 
B phn tip nhn và trâ kt qua tai  S& 

Giáo dic và to 0,5 ngáy 

Tng cong 
120 ngày 

(so vâi quy djnh 
120 ngãy) 

46. Cp Chuing nhãn trtrOng tiu h9c thit kim djnh clit ltrQ'ng giáo diic 
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BuOc 1 Tip nh.n h so 
B phn tip nhn và trã kt qua ti So 

Giáo duc va Dâo to 
0,5 ngãy 

(1) H so n ti an thu SO 
GDDT; Van thu tiêp nh.n và 
chuyn h so v phOng Khão 
thI Va QLCLGD. 
(2) PhOng Khão thI và 
QLCLGD chü tn diu phi 
th.m djnh h so, phi hçp 
phOng GDTH và các don vj 
lien quan. 
(3) Tninh Lanh do SO GDDT 
k' duyt và nhân kt qua, 
chuyn cho Vn tim. 
(4) Giao cho Van thu trá k& 
qua cho CO SO giáo diic. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phi 
th dI± 

Lãnh do phàng Khão thI và Quàn 1 chit 
iucing giáo dic, phi hcip phOng Giáo diic 

tiêu hçc thâm dnh 

118 ngay 
Thm djiih 

phê duyt 

Can b, cong chirc phong Khão thI và 
Quán 1' cht luçmg giáo dc vâ các don vi 
lien quan to chirc kim tra, thm dinh tharn 

muu Lành do SO Giáo duc và Dào tao 
phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanh do SO Giáo diic và Dào to 1 ngày 

4 BuOc 4 Trã kt qua 
B phQ.n tip nhn và trâ kt qua tai  SO 

Giáo duc và Dào tao 
0,5 ngày 

Tong ciIg 
120 ngày 

(so vOi quy djnh 
120 ngày) 

47. Cp Chüng nhn trir?rng trung hQc dt kiêm dnh cht 1uçng giáo diic 

BuOc I Tip nhãn h B phn tip nhn va trá kt qua tai so 
Giáo diic va Dào tto 0,5 ngày 

(1) H so n ti Van thu SO 
GDDT; Van thu tip nhn và 
chuyên h so ye phang Khão 
thi và QLCLGD. 
(2) PhOng Khão thI Va 
QLCLGD chci trI diu phi 
th.rn dinh h so, phôi hcip 
phông GDTrH và các don vj 
iiên quan. 
(3) TrInh Lath dao  50 GDDT 
k' duyt Va nhn kt qua, 
chuyn cho Van thu. 
(4) Giao cho Van thu trã kêt 
qua cho co sO giáo diic. 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phi 
thm djth 

La.nh dao  phOng Khão thI vâ Quãn 1 chat 
hxçmg giáo diic, phi hcip phOng Giáo dic 

trung hoc thâm dinh 

118 ngày 
Thm dinh tninli 

phê duyt 

Can b, cong chrc phông Khão thl và 
Quán l chat li.rçxng giáo dçic Va CC don vj 
lien quan t chc kiêrn tra, thm djnh tham 

muu Uinh dao SO Giáo due và Dào tao 
phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Lanli dao  SO Giáo dic vã Dào tao 1 ngày 

4 BuOc 4 Trá kt qua B phn tip nhn và trá kt qua tai  So 
Giáo diic và Dào tao 

0,5 ngay 

Tng cng 
120 ngay 

(so vOi quy djnh 
120 ngày) 
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48. Cp hryng giao dic di v&i trung tm giáo due thirbng xuyên 

I BQ phan tiêp nhn va trâ két qua tai  SO 
Giáo due và Dão tao 0,5 ngày 

(1) H so nôr ti Van thu SO 
GDDT; Van thu tiEp nhn và 
chuyn h so v phông Kháo 
thI Va QLCLGD. 
(2) Phong Khão thi và 
QLCLGD chü trI diêu phi 
th.m djnh h so, phi hçTp 
phông GDTX-GDCN Va các 
don vj lien quan. 
(3) TrInh Lanh dao SO GDDT 
k duyt và nhn k& qua, 
chuyn cho Van thu. 
(4) Giao cho Van thu trâ kêt 
qua cho co sO giáo dc. 

2 

\ 

BuOc 2 

i7' 
Fdieu phoi 

thâm djnh 

Länh do phông Kháo thI va Quãn I chit 
luçmg giáo dic, phôi hçp phông Giáo diic 
thu&ng xuyên va Giáo diic chuyên nghip 

thm djnh 
34 ngày 

Tbm dlnh  trInh 
phê duyt 

Can b, cong chic phOng Kháo thI và 
Quãn 1 chit luçing giáo dic va cac don vi 
lien quan t chtrc kiêm tra, thm djnh tham 

muu Lânh do SO Giáo diic vâ Dào tao 
phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt LAnh do SO Giáo di,ic và Dão t?o s ngày 

4 BuOc 4 TM kt qua 
B phn tip nhn và trã kt qua tai  So 

Giáo due vã 0,5 ngày 

Tang cong 
40 ngày 

(so vOi quy djnh 
40 ngày) 

49.COng nhán trirông mm non dtt chun quc gia 

I BixOc 1 Tip nhn h so BO phn tip nhn vâ trâ kt qua t?i  SO 
Giáo duc và Dào t?o 

0,5 ngày 
(1) H so n tai  Van thu SO 
GDDT; Van thu tip nhn Va 
chuyn h so v phông Klião 
thi và QLCLGD. 
(2) Phông Khão thi và 
QLCLGD chü trI di&u phi 
thâm dinh h so, phôi hcTp 
phàng GDMN và các don vj 
lien quan. 
(3) Phông Khâo thI Va 

QLCLGD tham mini Lành 
dao SO GDDT trInh ChU tjch 
UBND tinh k duyt và nhn 
kt qua, chuyn cho Van thu.. 
(4) Giao cho van thu trã kt 

2 Bi.rOc 2 

Chü trI diu phi 
thm dinh 

Lãnh dao  phOng Khão thI và Quan l chit 
hrqng giáo due, phôi hp phOng Giáo diie 

mâm non thâm dinh 

99 ngay 
Thtm dinh trinh 

phé duyt 

Phông Khão thI và Quán l chat hxçing 
giáo diic va các don v lien quan t chrc 
kim tra, thm dinh tham muu Lanh dao 

SO Giáo dc và Dào tao  trInh ChU tjch Uy 
ban nhân dan tinh phC duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Chü tjch Oy ban nhân dan tinh 20 ngày 

4 BuOc 4 Trâ kt qua B phn tip nhn và trâ kt qua tai  50 
Giáo due và Dào tao 0,5 ngãy 
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qua cho co s giáo dic. 

Tng cong 
120 ngay 

(so vâi quy djnh 
120 ngây) 

50. Cong nhn trirông tiu hçc d3t chun quc gia 

1 Btrâc 1 Tip nhn h so 
B phn tip nhn và trã k& qua tal  S& 

Giáo dic và Dào tao 0,5 ngây (1) HO so np ti TTPVHCC; 
B phn mt cüa tip nhn và 
chuyn h so v phông Khão 
thi Va QLCLGD. 
(2) Phông Kháo thI và 
QLCLGD chü tn diêu ph61 
thm djnh h so, phi hcip 
phông GDTH và các don vj 
lien quan. 
(3) Phông Khâo thI và 
QLCLGD tham muu Lânh 
dao SO GDDT tninh Chü tjch 
UBND tinh k duyt va nhn 
k& qua, chuyên cho B phn 
mt ci:ra. 
(4) Giao cho B phn mt cira 
trâ kM qua cho Co sO giáo 
digiC. 

2 Bróc 2 

Chü tn diu ph6i 
thm djnh 

Lânh dao  phông Khão thI và Quan 15' cht 
hrçing giao diic, ph& hcip phàng Giáo di1c 

tiêu hQc thãm djnh 

99 ngày 
Thm dh 

phê duyt 

Phong Khào thI vâ Quãn 15' chAt hrqng 
giáo diic và các don vj lien quan th chxc 
kim tra, thm dinh tham mi.ru Unh dao 

So Giáo dic và Dào tao  trinh Chü tjch Uy 
ban nhân dan tinh phê duyt 

3 BtrOc 3 Phé duyt Chü tch Oy ban nhãn dan tinh 20 ngày 

4 BixOc 4 Trá kt qua B phn tip nhn và trã kM qua t?i  SO 
Giáo diic và Dao taO 

0,5 ngây 

Tng cong 
120 ngày 

(so vOi quy djnh 
120 ngay) 

51. Cong nhân trirông trung h9c dt chuAn Quóc gia 

1 BtrOcl TipnhnMso Bphntiipnhnvatrak&quataiSey 
Giáo di1ic và Dão to 0,5 ngay 

(1)H6 so np tai Van thu SO 
GDDT; Van tiur tip nhn và 
chuyn h so ye phông Khão 
thf và QLCLGD. 
(2) Phông Kháo thi vâ 
QLCLGD chü tn diu phM 
th.m djnh h so, ph& hqp 

2 BxOc 2 

Chü tn diu pMi 
thAni 

Lânh dao  phông Khâo thi và Quãn 15' chAt 
hrcmg giáo dic, phi hcip phông Giáo d%ic 

trung hçc thám djnh 99 ngày 
Thm djnh trInh 

phê duyt 
Phong Kháo thI và Quãn 15' chAt hrcing 

giáo digic và các don vj lien quan th chixc 
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kim tra, thm djnh tham mixu Lânh do 
Sci Giáo dic và Dão to trmnh Chi tjch Uy 

ban than dan tinh phe duyt 

phông GDTrH và các don 
lien quan. 
(3) Phong Khão thi va 
QLCLGD tham mini Unh 
dao S& GDDT trInh ChX tjch 
UBND tinh k duyt va nhn 
k& qua, chuyen cho Vn thu. 
(4) Giao cho Vn thu trâ kt 
qua cho co sO giáo diic. 

3 B -  dt Chii tjch Uy ban nhân dan tinh 20 ngày 

4 

-. 

BrOc 4 Trã kt qua BO phn tip nhn và trâ kt qua tai  So 
Giáo dic và Dao tao 0,5 ngày 

Tong cong 
120 ngày 

(so vOl quy djnh 
120 ngay) 

52. Xp hang trung tam giáo diic thirông xuyên 

I BtrOc I Tip nhn h8 so BO phn tip nhn và trâ kt qua tai  So
- 

Giáo diic và Dao t?o 
0,5 ngày (1) H6 so ni tai Vn thu SO 

GDDT; Van thu tip nhn và 
chuyn h so ye phông Khâo 
thi và QLCLGD. 
(2) Phông Kháo thI Va 
QLCLGD chü trI diêu ph6i 
th.in dlnh  h so, phi hp 
phông GDTX-GDcN và các 
don vj lien quan. 
(3) Trinh LAth dao  SO GDDT 
k~' duyt Va nhn kt qua, 
chuyn cho Van thu. 
(4) Giao cho Van thu trã kt 
qua cho co sO giáo diic. 

2 BirOc 2 

Chü tn diu ph61 
th.m djnh 

Länh dao  phông Khâo thI và Quân l chit 
lucmg giáo dic, phôi hçp phông Giáo d%lc 
thuOng xuyên va Giáo dic chuyên nghip 

thm djnh 
24 ngày 

Thm djnh tninh 
phé duyt 

Phông Khâo thI và Quãn 1' chAt lucing 
giáo diic và các don vj lien quan t6 chic 
kiêm tra, thãm dinh tham muu Lânh dao 

SO Giáo dic và Dào tao  thnh Chi tjch Oy 
ban nhãn dan tlnh phê duyt 

3 BuOc 3 Phê duyt Chi tjch Uy ban than dan tinh 5 ngày 

4 BuOc 4 TM kt qua BG phn tip nhn và trá kt qua tai 
Giáo diic va Dào tao 

0,5 ngày 

Tong cong 
30ngay 

(so vOi quy djnh 
30 ngay) 

53. Chuy&i triràng di vói hQc sinh trung hQc ph thông 

53.1 Chuyn trir&ng d6i vOl hQc sinh trung hQc ph thông (np h s0 tryc tip tai  b phin tip n1iIn 'à trã kt qua ti TTPVHCC) 

I BuOc 1 Tip nhnh B phn tip nhn và trâ kt qua tai 
. 

<1) H6 so i' tii IJPVHCC; 
BO phãn mt cra tiep nhn va TTPVHCC tinh 
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chun h8 sà v phông Giáo 
dic trung hçc. 
(2) Phôn Giáo duc trung hQc 
chü trI dieu phi thm djnh hO 
so ph6i hçip phông KhAo thI 
vA QLCLGD. 
(3) Trtr&ng phông GDTrH 
thra üy quyn Giám d6c So 
GDDT k duyt vA chuyn 
k& qua cho B phn mt cra. 
(4) Giao cho BO phân mt cCra 
trã kt quA cho cá nhân. 

2 BuOc 2 

Chü tn diu phi 
thâm tljnb 

LAth dao  phông Giáo d!lc  trung hQc ph6i 
hçip phông Khào thi vA Quãn l chat luçing 

giáo diic 

2 ngày 
Thm djnh trinh 

phê duyt 

Cong chüc phong Giáo dic trung h9c thm 
djnh h so chuyn trtrong; cOng clirc 

phông KhAo thi vA QLCLGD th.m 
tham muu LAnh dao  Si Giáo dic vA Dào 

to cap giay trUng tuyn lOp 10, lOp 6 

3 BuiOc 3 Phé duyt 
TruOng phông Giáo dic trung h9c thra' 
quyn Giám dc SO Giáo diic và Dào tao 

0 gi 

4 BuOc 4 TrA két qua B phn tip nhn vA trA k& quA tai 
TFPVHCC tinh 0,5 ngAy 

Tong cong 
3 ngAy 

(so vOi quy djnh 
3 ngAy) 

53.2 Chuyn trirOng d6i vOl hQc sinh trung hçc ph thông (np h so qua mang — online) 

1 BuOc 1 TMp nhI.n h6 SO B phn tip nhn vA trA kt quA tai 
TTPVHCC tinh 

giä (1) H6 so np clang k' qua 
mng (online) B) phn mt 
cCra tiép nhn vA chuyn h so 
ye phông GiAo diic trung hçc. 
(2) Phôn GiAo dic trung hçc 
chü tn dieu ph6i thm djnh h 
so ph61 hqp phông KhAo thi 
và QLCLGD. 
(3) TruOng phOng GDTrH 
thra Uy quyn Giám d6c s 
GDDT k duyt vA chuyn 
k& quA cho B phn mt cra. 

2 Buâc 2 

Chü tn diu phi 
thm djnh 

LAnh dao  phOng Giáo diic trung hçc ph6i 
hçrp phOng KhAo thI vA QuAn l chat lucmg 

giao d%lc 

2 ngày 
Thm djnh trmnii 

phê duyt 

Cong chCrc phong GiAo dic trung hQc thrn 
djnh M so chuy&i tru&ng; cong chuic 

phông KhAo thi vA QLCLGD thâm djnh, 
tham muu LAnh dao  SO GiAo dic vA DAo 

tao cap giay trüng tuyn lOp 10, lOp 6 

3 Buc 3 Phê duyt 
TruOng phông GiAo dic trung hQc thra y 
quyn Giám d6c SO GiAo dic và DAo tao 0 giO 

4 Bixc 4 Ira kt quA B phn tip nhn vA trA k& quA tai 
TPVHCC tinh 0,5 ngAy 

(4) Giao cho B ph.n mt ccra 
trA kt quA cho cA nhAn. 

Tang cong 
2,5 ngày 

(so vOl quy djnh 
3 ngay) 
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54. )in liI1i khác Mi vOi hQc sinh trung hQc 

54.1 XIn khác di v&i hQC sinh trung hQc (np h so triyc tip ti b phân tip nhân và tri kt qua tti TTPVHCC) 

I Bç phn tip nh.n và trã kt qua t?i 
TTPVHCC tinh Khong xác djnh 

(I) H sa n ti FIi. HCC; 
B phn mt cira tip nhn va 
chuyên h sx v phông Khâo 
thI Va QLCLGD. 
(2) Phông Khào th1 và 
QLCLGD chü trI diêu phôi 
thm djnh h s. 
(3) Trinh Länh do So GDDT 
k duyt và nhn kt qua, 
chuyên cho Bô phn mt cira. 
(4) Giao cho Bô phn mt cira 
trã kt qua cho cá nhân. 

2 Buâc 2 

ci ü tn dieu phi 
thm dinh 

LInh do phông Kháo thI và Quân l chat 
hrçmg giáo dic 

Khong xác djnh  . 
Thâm djnh trinh 

phé duyt 
COng chrc phOng Khào thI và Quãn i 

chat hrcmg giáo dc 
3 BuOc 3 Phê duyt Lânh do S& Giáo dic và Dào t?o Không xác dinh 

4 BirOc 4 Trã kt qua 
B phn tip nhn và trã kát qua tai 

TTPVHCC tinli Không xác dinh 

Tng cong 
TnrOc khi khai 
giãng näm h9c 

mOi 

54.2 Xin h9c liii tii trnông khác thi vói hQc sinh trung hQc (np hii so qua mng — online) 

I Bm9c I Tip nhn hO S1 Bô phn tip nhn vã trà kM qua t?i 
TTPVHCC tinh 

Không xác dinh 
(1) H sci np dang k qua 
rnng (online) B phn mt 
ccra tiêp n1n và chuyên h sa 
ye phông Kháo th.I và 
QLCLGD. 
(2) Phóng Khâo thi Va 
QLCLGD chi tn diêu phi 
thm djnh h sa. 
(3) Trinh LAnh dto SO GDDT 
k duyt va nhn kM qua, 
chuyn cho Bô phn mt ci:ra. 
(4) Giao cho B phn mt cra 
trã kM qua cho cá nhân. 

2 Bi.r6c2 

Chü tn diu phi 
thâm dinh 

Länh do phOng Khão thI vâ Quãn l chétt 
lucing giáo duc 

Không xác djnh  Thãm djnh trInh 
phê duyt 

Cong chirc phàng Khão thI và Quân 1 
chat hrçng giáo dc 

3 BuOc 3 Phê duyt Lnh dao  SO Giáo dic và Dão to Không xác djnh 

4 BuOc 4 Trã kM qua Bô phn tip nhn và trà kM qua t?i 
TIP VHCC tinli Không xác djnh 

• ong cong 
- 

lruOc khi khai 
giãng närn hQc 

m&i 
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55. Xét, duyêt chInh sách h trcr di vói hQc sinh trung hçc ph thông là ngirôi dan tc Kinh 

BuOc 1 Tip nh.n h sa 
B phn tip nhn h sa tti các ca so giao 

dic 

5 ngày 
(10 ngày nhà 

trOn to chi.rc 
phô biên, thông 

báo rng râi, 
huOng dan) 

. 

w H n ti các ca sO 
giáo diic; chuyên kt qua tng 
hp d nghj chuyn ye Phông 
K hoach Tài chmnh. 
(2) Phông K hoch Tãi chinh 
hçc chU iii diêu phôi thârn 
djnh h sa, ph6i hccp các dan 
vi lien quan. 
(3) Phông K hoch Tài chInh 
ph6i hçxp SO Tài chlnh, tham 
flUU Lnh dtO SO GDDT, 
trInh Chü tich UBND tinh k' 
duyt ch d. 
(4) SO GDDT üy quyên cho 
Co sO giAo dc chi ira ch d 
cho cá nhân. 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phoi 
thm djnh Lânh do phông K hoch Tài chInh 

5 ngày Thâm dnh trInh 
phê duyt 

Cong chrc phOng K hotch Tài chInh, 
tham m.ru Lãnh do SO Giáo dic và Dào 
tao, phi hçp SO Tài chInh trinh Chi:i tjch 

UBND tinh phê duyt 
3 BuOc 3 Phê duyt Chü tich Uy ban nhân dan tinh tinh 3 ngày 

4 BrOc 4 Trã kt qua Ca sO giáo diic chi trá ch d cho h9c sinh 

Tin an vâ tin 
nhà 0 chi trã, cAp 
phát htng tháng. 
Gao  cAp cho hc 
sinh theo djnh kS' 
nhirng không qua 

2 lânlhçc k' 

iong cQng 
13 ngày 

(so vOi quy djnh 
13 ngày) 

56. Xet, duyêt chinh sách h trç d61 vôi hçc sinh trung h9c ph thông là ngirôi dan tc thiu s 

Btr0c 1 Tip nhn h so 
B phn tip nh.n h so tti các Co sO giáo 

due 

5 ngày 
(10 ngày nhà 

truOng to chtc 
ph bin, thông 

báo rng râi, 
huOng dan) 

(1) H6 so np tai  các Ca sO 
giáo diic; chuyn kt qua tng 
hp dê nghi chuyên ye Phông 
KC hoach Tài chmnh. 
(2) Phông K hotch Tài chInh 
hc chU trI diu phôi thAm 
djnh h6 so, phói hp các don 
vj lien quan. 
(3) Phàng K hoach Tài chuith 

2 BuOc 2 
ChU tn diu ph6i 

thAm djnh LAnh dao  phông K hoach Tài chInh 
s ngày 

Thm djnh trInh Cong chOc phOng K hoach Tâi chInh, 
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tharn rnixu Lânh dao Sâ Giáo dic và Dào 
tao, phôi hcip S& Tãi chInh trInh ChU tjch 

UBND tinh phê duyt 

phi hçip Sâ Tài chInh, tham 
muu Lânh do Sâ GDDT, 
trInh Chü tch UBND tinh k 
duyt chê d. 
(4) Sâ GDDT üy quyn cho 
co sà giáo dic chi trâ ch d 
cho Ca nhân. 

3 Chü tch Uy ban nhãn dan tinh tinh 3 ngày 

4 Bixâc 4 Co sâ giáo dic chi trâ ch d cho h9c sinh 

Tin 
nhà a chi tra, cap 
phát h.ng tháng. 
Gao  cap cho bce 
sinh thco dinh kS' 
nhrng không qua 

2 Ian/hoc k' 

Ira kt qua 

Ting cong 
13 ngày 

(so v&i quy djnh 
13 ngay) 

57. H trq hQc tap di vói hçc sinh trung hc ph thông các dan tc thiu S6 rat It ngu'ôi 

Buóc I Tip nhn ho B phn tip nin i so tai  các co sâ giáo 
dc 

Co sâ giáo dic 
cong 1p 10 

ngày; ngoài cong 
1p 20 ngày 
(20 ngày nhà 

trll&ng to chirc 
ph6 biên, thông 

báo rng rài, 
hràng dan) 

(1) H so np t?i  cáC CO Sà 
giáo diic; chuyên k& qua tang 
hçp dê nghj chuyên ye PhOng 
Kê hoch Tài chmnh. 
(2) PhOng Ké hoach Tài chInh 
hc chü trI diu phi thm 
djnh h so, phi hp các don 
vj lien quan. 
(3) PhOng K hoach Tài chInh 
phôi hop S& Tài chInh, tham 
mmi LanE dao  S& GDDT, 
trInh Chü tjch UBND tinh k' 
duyt chê d. 
(4) sa GDDT Uy quyn cho 
co sâ giáo dpe chi trâ ch d 
cho cá nhân. 

2 Buâc 2 

Cbü tn diu ph6i 
thm dnh 

Lnh dao  phOng K hooch  Tài chInh 
Co sâ giáo diic 
cOng 1p  không 
xác dnh; ngoâi 

cong 1p 10 ngày 
Thm dinh trInh 

phê duyt 

Cong chirc phOng K hoach Tài chInh, 
tharn muu Lãnh dao Sâ Giáo duc và Bào 
tao, ph61 hçrp Sâ Tài chInh trInh ChU tjch 

UI3ND tinE phê duyt 
3 BiXC 3 Phê duyêt Chi tjch Uy ban nhân dan tinh tinh 10 ngày 

4 Bxóc 4 Trâ kt qua Co sâ giáo dic chi trá chê d cho hçc sinh Không xác djnh 

i ong cong KhOng xác djnh 
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58. Bang k du thi cp chtrng chi 1mg dçing cong ngh thông tin 

1 Buàc 1 Tip nhn h SO 
B phn tip nhn và trâ kt qua ti Trung 

tam sat htch 
1(hong xác dinh 

(1) H so np ti Trung tarn 
Ngoti ngc Tin hçc; Trung tam 
NNTH tong hçip, chun b tO 
chCrc khóa thi, gri kê hoach ye 
So GDDT (Phang GDTX-
GDCN). 
(2) Phông GDTX-GDCN chü 
tn diêu phôi thArn dnh hO so. 
(3) Trinh Lãnh dao  SO GDDT 
k' duyt, nhn kt qua và 
cnuyen cho Trung tarn 
NNTH. 
(4) Giao cho Trung tam Ngoti 
ngir Tin h9c trâ kêt qua cho Ca 
nhân. 

2 Btrâc 2 

ChCi trI diu ph6i 
thtm djnh 

Lânh dao  phông Giáo dic thuàng xuyen 
và Giáo dic chuyên nghip 

Không xác djnh  Thrn djnh trInh 
phé duyt 

Cong chirc phOng Giáo diic thtthng xuyên 
và Giáo diic chuyên nghip 

3 BuOc 3 Phé duyt Lânh dao  SO Giáo diic và Dào tao Không xác djnh 

4 BuOc 4 Trá kt qua B phn tip nhn vã trá kt qua tai  Trung 
tam sat hach Không xác dinh 

Tlng cong Không quy djnh 

59. Cp hçc bang vã h trçr kinh phi mua phuong tin, d thing hçc tp thing riêng cho ngLrM khuyt tt hçc ti các co' s& giáo diic 

I BuOc 1 Tip nhn hO SO 
B phn tip nhn h so tti các co sO gião 

die 

10 ngày 
(30 ngày thông 

báo) 

(1) H so np tai  các co sO 
giáo diic; chuyên k& qua tng 
hcp dê nghj chuyn ye Phông 
KHTC. 
(2) PhOng KI-ITC chü trI diêu 
phôi thám djnh h so, phôi 
hçip các don vl lien quan. 
(3) PhOng K hoach Tài chInh 
phOi hp SO Tài chInh, SO 
LDTBXH tharn nnru Lãnh 
dao SO GDDT, trInh Chü tch 
UBND tinh k duyt ch d. 
(4) SO GDDT üy quyn cho 
CO sO giáo dc clii trá ch d 
cho cá nhân. 

2 BuOc 2 

Chü tn diu ph6i 
thitrndinh Lânh dao phOng K hotch Tài chInh 

Không xác dinh Thám djnh trInh 
phê duyt 

Cong chlrc phông K hoach Tài chinh, 
tham muu Länh dao  SO Giáo dc va Dào 
tao, ph6i hqp SO Tài chInh, SO Lao dông 

Thuong binh và X hi trinh Chü tjch 
UBND tinh phê duyt 

3 BixOc 3 PhC duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh tinh Không xác djnh 

4 BuOc 4 Trã k& qua Co sO giáo dic clii trã ch d cho hçc sinh 

Tong cong Thrchin21n 
trong nAm 
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60. D vã hoc bing ting nu*c ngoài (np h s0 trrc tip tai b phn tip nhn và trã kt qua tai TTPVHCC) 

B 
c , 

B phn tip nhn Va trà kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 0,5 ngay 

(1) H sa np tai FFPVHCC; 
13 phn mt cra tip nhn và 
chuyên h so v phong Giáo 
dc trung hçc. 
(2) Phông Giáo dc tmng h9c 
chü trI diu phói th&in dnh h 
SG. 
(3) TrInh Lânh dao  Sâ GDDT 
k duyt và chuyên kát qua 
cho B phn mt c'ra. 
(4) Giao cho B phn mt cira 
trâ kt qua cho Ca nhân. 

2 Brâ 
Lnh dao phông Giáo dic trung hçc 

18 ngày 
hh 

iiiãidjnh trInh 
phê duyt Cong chrc phông Giáo diic trung hQc 

3 Birâc 3 Phê duyt Lânh do Sâ Giáo dc và Dào tao 1 ngày 

4 Bi.râc 4 Trã k& qua B p1in tip nhn vâ trá kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 

Tng cng 
20 ngày 

(so vri quy djnh 
20 ngay) 

61. Xét tuyén sinh vào trtrông ph thông dan tc ni trii 

Br6c 1 Tip nhãn h 
I3 phn tip nhn và trã kt qua tai CG sa 

giáo dic 
Khong xác djnh 

(1) Ho SY t?tl CY ô giao 
dic; ca sâ giáo diic tiêp nhn 
Va chuyên h s ye phong 
Ktiào thI và QLCLGD. 
(2) Phông Khào thI Va 
QLCLGD chü trI diêu phi 
thm djnh h scy. 
(3) Sâ GDDT tham miiu, 
trinh Chü tch UBND tinh 
duyt và nhn kát qua, chuyên 
cho cci s& giáo dic. 
(4) Giao cho Co si giáo diic 
thông baa kt qua den cá 
iThân. 

2 Bithc 2 

Chñ trI diu phi 
thm dinh 

Lành dao  phông Kháo thI va Quãn 1 cht 
hrgng giáo diic, phôi hcip phàng Giáo dic 

trung hçc thãrn djnh 
Không xác djnh  

Thm dinh trinh 
phê duyt 

Phông Khão thI và QLCLGD t6 chrc thâm 
dinh tham m.ru Lânh dao  S GDDT trInh 
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt 

3 Bu&c 3 Phé duyt Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Không xác djnh 

4 Br&c 4 Ira kt qua B phn tip nhn và trá kt qua t?i  các ccY 
sâ giáo dl?c Không xác djnh 

iong c9ng Tnric khi khai 
giãng näm hc , / 
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