UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 716/SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v lập danh mục TTHC
thực hiện toàn bộ quy trình tiếp
nhận, giải quyết TTHC

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
Thực hiện Công văn số 618/VPUB-KSTTHC ngày 21 tháng 02 năm 2019
của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018,
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, lập danh mục
như sau:

STT

TTHC
TTHC tiếp thực hiện
TTHC tiếp
nhận, giải chữ ký số
nhận hồ
Tên thủ tục hành chính sơ, không quyết và toàn bộ
trả kết quả quy trình
trả kết quả
trong ngày thẩm định,
phê duyệt

Ghi chú

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

01

Cấp phép hoạt động giáo
dục kỹ năng sống và hoạt
động giáo dục ngoài giờ
chính khóa

x

471199/QĐ-UBND

02

Xác nhận hoạt động giáo
dục kỹ năng sống và hoạt
động giáo dục ngoài giờ
chính khóa

x

481199/QĐ-UBND

03

Cấp giấy phép, gia hạn giấy
phép tổ chức hoạt động dạy
thêm, học thêm có nội dung
thuộc chương trình trung
học phổ thông

x

491199/QĐ-UBND

04

Cho phép trường trung học
phổ thông hoạt động giáo
dục

x

266/QĐ-UBND

STT

TTHC
TTHC tiếp thực hiện
TTHC tiếp
nhận, giải chữ ký số
nhận hồ
Tên thủ tục hành chính sơ, không quyết và toàn bộ
trả kết quả quy trình
trả kết quả
trong ngày thẩm định,
phê duyệt

Ghi chú

05

Cho phép trường trung học
phổ thông hoạt động trở lại

x

366/QĐ-UBND

06

Cho phép trường trung học
phổ thông chuyên hoạt
động giáo dục

x

766/QĐ-UBND

07

Cho phép trường trung học
phổ thông chuyên hoạt
động trở lại

x

866/QĐ-UBND

08

Cho phép trường phổ thông
dân tộc nội trú có cấp học
cao nhất là trung học phổ
thông hoạt động giáo dục

x

1266/QĐ-UBND

09

Cho phép trung tâm ngoại
ngữ, tin học hoạt động giáo
dục

x

2066/QĐ-UBND

10

Cho phép trung tâm ngoại
ngữ, tin học hoạt động giáo
dục trở lại

x

2166/QĐ-UBND

11

Cho phép trung tâm hỗ trợ
và phát triển giáo dục hòa
nhập hoạt động giáo dục

x

2566/QĐ-UBND

12

Cho phép trung tâm hỗ trợ
và phát triển giáo dục hòa
nhập hoạt động trở lại

x

2666/QĐ-UBND

13

Cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh dịch vụ tư
vấn du học

x

3566/QĐ-UBND
2

STT

TTHC
TTHC tiếp thực hiện
TTHC tiếp
nhận, giải chữ ký số
nhận hồ
Tên thủ tục hành chính sơ, không quyết và toàn bộ
trả kết quả quy trình
trả kết quả
trong ngày thẩm định,
phê duyệt

Ghi chú

14

Đề nghị miễn giảm học phí
và hỗ trợ chi phí học tập
cho học sinh, sinh viên

x

3666/QĐ-UBND

15

Công nhận trường tiểu học
đạt chuẩn quốc gia

x

3766/QĐ-UBND

16

Cấp Chứng nhận trường
tiểu học đạt kiểm định chất
lượng giáo dục

x

3866/QĐ-UBND

17

Cấp Chứng nhận trường
trung học đạt kiểm định
chất lượng giáo dục

x

3966/QĐ-UBND

18

Công nhận trường trung
học đạt chuẩn quốc gia

x

4066/QĐ-UBND

19

Công nhận trường mầm
non đạt chuẩn Quốc gia

x

4166/QĐ-UBND

20

Cấp Chứng nhận trường
mầm non đạt kiểm định
chất lượng giáo dục

x

4266/QĐ-UBND

21

Cho phép hoạt động giáo
dục trở lại đối với: Cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng ngắn
hạn; Cơ sở giáo dục mầm
non; Cơ sở giáo dục phổ
thông có vốn đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam

x

4666/QĐ-UBND

22

Chấm dứt hoạt động cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng ngắn

x

4766/QĐ-UBND
3

STT

TTHC
TTHC tiếp thực hiện
TTHC tiếp
nhận, giải chữ ký số
nhận hồ
Tên thủ tục hành chính sơ, không quyết và toàn bộ
trả kết quả quy trình
trả kết quả
trong ngày thẩm định,
phê duyệt

Ghi chú

hạn có vốn đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam
Giải thể cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông có vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam
(*)

x

5266/QĐ-UBND

24

Xét tuyển sinh vào trường
phổ thông dân tộc nội trú
(Xét tuyển sinh vào trường
PTDTNT)

x

1199/QĐ-UBND

25

Đặc cách tốt nghiệp trung
học phổ thông

x

1199/QĐ-UBND

26

Đăng ký dự thi trung học
phổ thông quốc gia

x

1199/QĐ-UBND

27

Phúc khảo bài thi trung học
phổ thông quốc gia

x

1199/QĐ-UBND

23

II. Lĩnh vực thi, tuyển sinh

III. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ
28

Cấp bản sao văn bằng,
chứng chỉ từ sổ gốc

29

Chỉnh sửa nội dung văn
bằng, chứng chỉ

x

1199/QĐ-UBND

30

Công nhận văn bằng tốt
nghiệp các cấp học phổ
thông do cơ sở nước ngoài
cấp

x

1199/QĐ-UBND

Tổng số TTHC: 31 TTHC

1199/QĐ-UBND

x

0

01

29
4

TTHC
TTHC tiếp thực hiện
TTHC tiếp
nhận, giải chữ ký số
nhận hồ
Tên thủ tục hành chính sơ, không quyết và toàn bộ
trả kết quả quy trình
trả kết quả
trong ngày thẩm định,
phê duyệt

STT

Ghi chú

/Tổng số TTHC Sở1 71
TTHC
Tỷ lệ: 42,3%

0%

1.4%

40,8%

Trên đây là Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp
nhận, giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBNDTP;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
thành phố Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.go
v.vn
Cơ quan: UBND
thành phố Cần Thơ

Trần Hồng Thắm

1

Tổng số TTHC cấp thành phố: 80 TTHC, trong đó:
- 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;
- 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở giáo dục: Đăng ký dự thi cấp chứng
chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học);
- 71 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.
5

