UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
Đà Nẵng,
3857 /SGDĐT-VP

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2019

V/v thông báo Bộ thủ tục hành chính
(TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT, trực thuộc;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX;
- Các tổ chức, cá nhân có thực hiện TTHC.
Thực hiện Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi,
bổ sung thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào
tạo thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến tổ chức,
cá nhân có thực hiện TTHC một số nội dung, như sau:
1. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, trong đó:
a) Danh mục TTHC ban hành mới
- Lĩnh vực về giáo dục và đào tạo
+ Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
+ Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
+ Công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia
b) Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
- Lĩnh vực về giáo dục và đào tạo
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
+ Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài
giờ chính khóa
+ Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học
- Lĩnh vực về hệ thống văn bằng chứng chỉ
+ Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng;
+ Cấp bản sao bằng THPT, bằng THPT hệ bổ túc.
c) Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
- Lĩnh vực về giáo dục và đào tạo

+ Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên đang giảng dạy tại
các trường công lập, tư thục có nguyện vọng giảng dạy các nội dung thuộc
chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có
chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông trong các trường phổ
thông, cơ sở dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường.
+ Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên không giảng dạy tại
các trường công lập, tư thục có nguyện vọng giảng dạy các nội dung thuộc
chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có
chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông trong các trường phổ
thông, cơ sở dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường.
+ Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối
với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình
trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao
nhất là chương trình trung học phổ thông.
+ Cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường phổ thông
trong các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương
trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình
cao nhất là chương trình trung học phổ thông.
+ Gia hạn phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương
trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình
cao nhất là chương trình trung học phổ thông.
2. Danh mục Bộ TTHC đã được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của
Sở GDĐT tại đường link: http://danang.edu.vn/thu-tuc-hanh-chinh; các tổ chức,
cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC đến nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả của Sở GDĐT để được hướng dẫn các thủ tục.
Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin vui lòng liên hệ Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả theo số điện thoại 0236 3881.888 (số máy lẻ 409) hoặc
0236 3821.066 để được hướng dẫn trực tiếp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT (đăng tải)
- Lưu: VT, VP

Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào
GIÁM ĐỐC
tạo
Email:
sgddt@danang.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Đà
Nẵng
Ngày ký: 23-12-2019
14:31:11 +07:00

Lê Thị Bích Thuận
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DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐƢỢC QUÉT TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
CỦA CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(kèm theo Công văn số 3857/SGDĐT-VP ngày 23/ 12 /2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Mã số

Tên thủ tục

1.

T-DNG287141-TT

Chuyển trường học sinh
Trung học phổ thông

2.

T-DNG287014-TT

Tiếp nhận học sinh người
nước ngoài cấp Trung
học phổ thông

T-DNG287013-TT

Tiếp nhận học sinh Việt
Nam về nước cấp Trung
học phổ thông

TT

3.

Cơ quan
thực hiện

Cơ quan
quyết định

Thành phần phải quét hồ sơ trên phần mềm một
cửa
1.Đơn xin chuyển trường
2. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở
GDĐT cấp
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục Quy chế thi,
3. Bản sao giấy khai sinh và CMND
Đào tạo
và Đào tạo
tuyển sinh
4. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng
nhà trường nơi đi cấp
5. Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc GCN tạm thời)
1.Đơn xin chuyển trường
2. Giấy chứng nhận sức khỏe
3 Bản tóm tắt lý lịch, bản sao và bản dịch sang
Tiếng Việt
5. Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc GCN tạm thời)
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục Quy chế thi,
6.Các giấy tờ hợp lệ xác nhận việc chuyển chỗ ở
Đào tạo
và Đào tạo
tuyển sinh
của gia đình
7.Các giấy chứng nhận cần thiết (có công chứng
hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước
gửi đào tạo)
Lĩnh vực

1.Đơn xin chuyển trường
2. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục Quy chế thi,
GDĐT cấp
Đào tạo
và Đào tạo
tuyển sinh
3. Bản sao giấy khai sinh và CMND
4. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng
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4.

T-DNG287009-TT

5.

T-DNG286998-TT

6.

T-DNG286995-TT

7.

T-DNG286993-TT

Công nhận Bằng tốt
nghiệp các cấp học phổ
thông của người Việt
Nam do cơ sở giáo dục
nước ngoài cấp
Thủ tục giải thể trường
trung học phổ thông hoặc
trường phổ thông có
nhiều cấp học có cấp học
cao nhất là trung học phổ
thông loại hình tư thục
Thủ tục sát nhập, chia,
tách trường trung học
phổ thông hoặc trường
phổ thông có nhiều cấp
học cao nhất là trung học
phổ thông loại hình tư
thục

Thành lập Trung tâm
ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Hệ thống
văn bằng,
chứng chỉ

Ủy ban
Sở Giáo dục và
nhân dân
Đào tạo
cấp tỉnh

Giáo dục và
Đào tạo

Ủy ban
Sở Giáo dục và
nhân dân
Đào tạo
cấp tỉnh

Giáo dục và
Đào tạo

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Giáo dục và
Đào tạo

nhà trường nơi đi cấp
5. Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc GCN tạm thời)
6.Các giấy tờ hợp lệ xác nhận việc chuyển chỗ ở
của gia đình
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục
nước ngoài cấp;

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành
lập nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải
thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp
của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà
trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản
của trường
1. 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
2. Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách
3. 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
1.Tờ trình xin thành lập trung tâm;
2 .Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm
3. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết
và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục
tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng
dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm;
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cơ cấu tổ chức của trung tâm; sơ yếu lý lịch của
người dự kiến làm giám đốc trung tâm

8.

T-DNG286991-TT

Thành lập trường trung
học phổ thông hoặc
trường phổ thông có
nhiều cấp học có cấp học
cao nhất là trung học phổ
thông loại hình tư thục

Ủy ban
Sở Giáo dục và
nhân dân
Đào tạo
cấp tỉnh

9.

T-DNG286760-TT

Điều chỉnh chi tiết hộ
tịch trên văn bằng

Hệ thống
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục
văn bằng,
Đào tạo
và Đào tạo
chứng chỉ

T-DNG10.
286759-TT

Cấp bản sao bằng tốt
nghiệp THPT, THPT hệ
bổ túc Mức 3

Hệ thống
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục
văn bằng,
Đào tạo
và Đào tạo
chứng chỉ

T-DNG11.
286756-TT

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

Giáo dục và
Sở Giáo dục và
Đào tạo
Đào tạo

Giáo dục và
Đào tạo

Giáo dục và
Đào tạo

1. Đề án thành lập trường (mẫu Đề án thành lập
trường);
2. Tờ trình về thành lập trường;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của trường (mẫu Dự
thảo Quy chế hoạt động của trường);
4. Sơ yếu lí lịch (mẫu Sơ yếu lý lịch), kèm theo bản
sao có chứng thực của văn bằng, chứng chỉ của
người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.
1. Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng.
2. Văn bằng đề nghị chỉnh sửa.
3. Quyết định của cơ quan cấp quận, huyện trở lên
về việc xác nhận thay đổi, cải chính hộ tịch.
4. Bản sao giấy khai sinh và CMND.
5. Các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều
chỉnh hộ tịch.
1. Đơn đề nghị cấp Bản sao bằng THPT, THPT
(GDTX) (theo mẫu có sẵn).
2. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực
hoặc xuất trình bản chính CMND, hộ chiếu để đối
chiếu với bản sao chưa chứng thực.
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố
2. Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng
dạy, huấn luyện
3. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ
năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính
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T-DNG12.
288308

13.

14.

T-DNG288333

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

Thủ tục cho phép hoạt
động giáo dục cơ sở đào
tạo, bồi dường ngắn hạn
có vốn đầu tư nước ngoài

Công nhận trường
mầm non đạt chuẩn

khóa.
4. Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh
chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn
luyện viên, báo cáo viên
1. ăn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh dịch vụ tư vấn du học;
2. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du
Giáo dục và học bao gồm các thông tin chủ yếu
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục
Đào tạo
3. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng
Đào tạo
và Đào tạo
thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính
để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư
1. Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở
giáo dục nghề nghiệp
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo
bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn
Giáo dục và
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục
đầu tư nước ngoài
Đào tạo
Đào tạo
và Đào tạo
3. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình
góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện
4. Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đào tạo
ngắn hạn đã đáp ứng các nội dung quy định về vốn
đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo
dục
5. Đơn đăng ký hoạt động giáo dục (theo mẫu)
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục Sở Giáo dục 1. Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp
quận, huyện
Đào tạo
và Đào tạo
và Đào tạo
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quốc gia

15.

16.

Công nhận trường
Tiểu học đạt chuẩn
quốc gia
Công nhận trường
Trung học đạt chuẩn
quốc gia

2. Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo
từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt
chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy
định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày
8/02/2014 có xác nhận của UBND cấp xã, phường
3. Tờ trình của UBND cấp quận, huyện đề nghị
UBND TP kiểm tra, công nhận
1. Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục Sở Giáo dục nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường trung
Đào tạo
và Đào tạo
và Đào tạo
học để được công nhận đạt chuẩn quốc gia. (1 bản)
2. Báo cáo tự đánh giá (2 bản)
1. Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có
nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường trung
Sở Giáo dục và Sở Giáo dục Sở Giáo dục
học để được công nhận đạt chuẩn quốc gia. (1 bản)
Đào tạo
và Đào tạo
và Đào tạo
2. Báo cáo tự đánh giá (2 bản)

Danh sách này có 16 mục./.
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