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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các  

thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, chia tách, sáp nhập và cho phép hoạt 

động đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

Căn cứ Luật Giáo dục số ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 

31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006; 

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  

 Căn cứ  Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; 

 Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông 

chuyên; 

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-

BGDĐT ngày 15/02/2012 ; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2012/TT-BGDĐT- BLĐTBXH ngày 

28/12/2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 
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quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, 

giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;  

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo 

dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao 

trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 củ ạng 

Sơn Quy định chức năng, nghiệp vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Lạng Sơn;  

Trên cơ sở kết quả thẩm định Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa tại 

Thông báo số 200/TB-SNV ngày 19/7/2017 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về Kết quả thẩm 

định Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,  

    

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế 

một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, chia tách, sáp nhập và 

cho phép hoạt động đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc 

Sở, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn 
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QUY ĐỊNH 

Thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các  

thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, chia tách, sáp nhập và cho phép 

hoạt động đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4112/QĐ-SGDĐT  ngày 27 /7/2017 của Giám đốc Sở  

Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Lạng Sơn) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thành lập, chia tách, sáp nhập và cho phép hoạt động đối với 

các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Lạng Sơn, gồm. 

1. Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông 

2. Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông 

3. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 

4. Thủ tục Giải thể trường trung học phổ thông 

5. Thủ tục Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp 

6. Thủ tục Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động 

7. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp 

8. Thủ tục Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp 

9. Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên 

10. Thủ tục Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên 

11. Thủ tục Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học 

12. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 

13. Thủ tục Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học 

14. Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông chuyên 

15. Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ 

thông chuyên 

16. Thủ tục Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

17. Thủ tục Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập  

18. Thủ tục Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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19. Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 

20. Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục. 

21. Thủ tục  Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 

22. Thủ tục  Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận 

23. Thủ tục Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục 

24. Thủ tục Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện 

các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, chia tách, sáp nhập và cho phép 

hoạt động đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Quy định về biểu mẫu  

Các mẫu biểu được sử dụng trong quy định này gồm: 

Mẫu số 01: Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Mẫu số 02: Mẫu sổ theo 

dõi hồ sơ; Mẫu số 03: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Mẫu số 04: 

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ ban hành kèm theo Quyết định số 

09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Mục 1 

THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP  

TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

Điều 4. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm:  

1. Đề án thành lập trường; 

2. Tờ trình về Đề án thành lập trường; 

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của trường; 

4. Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự 

kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 

5. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường; 

6. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 

cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có). 

Điều 5. Trình tự giải quyết 
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1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn cá nhân đến 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo Mẫu số 01: Mẫu phiếu 

hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;  thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào 

thời gian giải quyết;  

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, vào Sổ theo dõi 

hồ sơ (theo Mẫu số 02: Mẫu sổ theo dõi hồ sơ); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả (theo Mẫu số 03: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả). Chuyển hồ 

sơ cho phòng chuyên môn.  

 b) Trường hợp cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Giáo dục và 

Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định thì trình lãnh đạo ký 

văn bản thông báo trả lời, nêu rõ lý do để cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì vào sổ theo dõi giải quyết (theo Mẫu số 

02: Mẫu sổ theo dõi hồ sơ) và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.  

2. Chuyển hồ sơ 

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 

soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 04: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải 

quyết hồ sơ). 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng 

chuyên môn giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển theo 

hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng chuyên môn thực hiện: 

a) Nếu hồ sơ không đáp ứng theo quy định thì thông báo rõ nội dung cần sửa 

đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để 

thông báo cho người nộp hồ sơ. 

b) Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì tham mưu lãnh đạo thực hiện 

các nội dung theo yêu cầu của thủ tục quy định; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân. 

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Dự thảo thông báo không giải quyết hồ 

sơ (có nêu rõ lý do) để trả lại hồ sơ cho cá nhân. 

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Dự thảo thông báo thời hạn trả kết quả 

lần sau; đồng thời thông báo thực hiện xin lỗi đối với cá nhân do quá thời hạn giải 

quyết cho cá nhân. 
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4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ thực hiện như 

sau: 

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân và 

thu phí, lệ phí (nếu có); trường hợp cá nhân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện 

qua dịch vụ bưu chính; 

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân để yêu 

cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản 

xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận 

hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân để trả lại hồ sơ kèm 

theo thông báo không giải quyết hồ sơ; 

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau 

và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân; 

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá 

nhân nhận kết quả; 

e) Trường hợp cá nhân chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả.  

Điều 6. Thời hạn giải quyết  

40 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 7. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 2 

THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

ĐỐI VỚI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

Điều 8. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục; 

2. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 

3. Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy 

định. 

Điều 9. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 10. Thời hạn giải quyết  

20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 11. Phí và lệ phí: Không quy định thu 
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Mục 3 

THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

Điều 12. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Đề án thành lập trường (trên cơ sở sáp nhập, chia tách). 

2.Tờ trình về Đề án thành lập trường; 

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của trường; 

4. Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự 

kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 

5. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường; 

6. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 

cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có). 

Điều 13. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 14. Thời hạn giải quyết  

40 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 15. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 4 

THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

Điều 16. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân; 

2. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

3. Biên bản kiểm tra;  

4. Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Điều 17. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 18. Thời hạn giải quyết  

 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 19. Phí và lệ phí: Không quy định thu 
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Mục 5 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

 

Điều 20. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 04 bộ, gồm: 

1. Tờ trình về việc thành lập trường; 

2. Đề án thành lập trường;  

Điều 21. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 22. Thời hạn giải quyết  

35 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ,  

Điều 23. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 6 

THỦ TỤC CHO PHÉP TRƢỜNG TRUNG CẤP  

CHUYÊN NGHIỆP HOẠT ĐỘNG 

 

Điều 24. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 04 bộ, gồm: 

1. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 

2. Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục; 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường; 

4. Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật 

chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy; 

5. Quy chế tố chức và hoạt động của trường. 

Điều 25. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 26. Thời hạn giải quyết  

 25 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Điều 27. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 7 

THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƢỜNG  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
 

Điều 28. Quy định về hồ sơ 
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Hồ sơ được lập thành 04 bộ, gồm: 

1. Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường; 

2. Đề án sáp nhập, chia, tách trường; 

Điều 29. Trình tự giải quyết  

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 30. Thời hạn giải quyết  

35 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Điều 31. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 8 

THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

 

Điều 32. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: Hồ sơ đăng ký giải thể (chỉ áp dụng đối 

với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) 

bao gồm: Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do 

giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học 

và người lao động trong trường; 

Điều 33. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 34. Thời hạn giải quyết  

20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 35. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 9 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 

 

Điều 36 . Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 03 bộ, gồm: 

1. Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên. 

2. Công văn của UBND huyện đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường 

xuyên huyện hoặc công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập trung 

tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. 

3. Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Điều 37. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 38. Thời hạn giải quyết  
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30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 39. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 10 

THỦ TỤC SÁP NHẬP, GIẢI THỂ 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 

 

Điều 40. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 03 bộ: 

1. Đối với hồ sơ sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, gồm: 

a) Công văn đề nghị sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên: 

Công văn của UBND cấp huyện đề nghị sáp nhập trung tâm giáo dục thường 

xuyên cấp huyện hoặc công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị sáp nhập 

trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. 

b) Đề án sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên: 

- Nhu cầu của việc sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên; 

- Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; 

- Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

theo quy định; 

- Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; 

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm. 

2.  Đối với hồ sơ giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, gồm: 

a)  Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên. 

b) Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Phương án giải thể trung 

tâm giáo dục thường xuyên. 

Điều 41. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 42. Thời hạn giải quyết  

30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 43. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 11 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC 

 

Điều 44. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1.Tờ trình xin thành lập trung tâm của người đại diện cho tổ chức, cá nhân 

đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;  
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2. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm; 

3. Đề án thành lập trung tâm; 

 Điều 45. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 46. Thời hạn giải quyết  

15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 47. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 12 

THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH  

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

 

Điều 48. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm của người đại diện hoặc giám 

đốc trung tâm đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học;  

2. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm sẽ hình thành; 

3. Đề án sáp nhập, chia tách trung ; 

Điều 49. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 50. Thời hạn giải quyết  

15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 51. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 13 

THỦ TỤC GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

 

Điều 52. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm 

ngoại ngữ, tin học (đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại 

ngữ, tin học yêu cầu giải thể); 

Điều 53. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 54. Thời hạn giải quyết  

20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 55. Phí và lệ phí: Không quy định thu 
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Mục 14 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƢỜNG  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 

 

Điều 56. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Đề án thành lập trường; 

2. Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường; 

3. Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự 

kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường; 

5. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 

cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân 

dân tỉnh (nếu có).  

Điều 57. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 58. Thời hạn giải quyết  

40 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Điều 59. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 15 

THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƢỜNG 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 

 

Điều 60. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục; 

2. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; 

3. Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy 

định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2011/TT-BGDĐT. 

Điều 61. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 62. Thời hạn giải quyết  

20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 63. Phí và lệ phí: Không quy định thu 
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Mục 16 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ  

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP 

 

Điều 64. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Hồ sơ thẩm định 

a) Đề án thành lập Trung tâm do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập xây 

dựng, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc 

quyết định cho phép thành lập.  

b) Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm, dự thảo Quyết định thành 

lập hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm;  

c) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các tài liệu khác 

có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); 

d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc 

cho phép thành lập Trung tâm; 

e) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. 

2. Hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc 

quyết định cho phép thành lập Trung tâm 

a) Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức 

và các tài liệu khác có liên quan; 

b) Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm hoặc dự thảo Quyết định cho 

phép thành lập Trung tâm đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức. 

Điều 65. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 66. Thời hạn giải quyết  

 40 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Điều 67. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 17 

THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM  

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP 

 

 

Điều 68. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Văn bản đề nghị cho phép hoạt động của Trung tâm; 

 2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung 

tâm. 
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Điều 69. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 70. Thời hạn giải quyết  

40  ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 71. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 18 

THỦ TỤC TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRUNG TÂM  

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP 

 

Điều 72. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm; 

2. Tờ trình Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm và dự thảo Quyết định 

tổ chức lại, giải thể Trung tâm; 

3. Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa 

vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có 

liên quan (nếu có). 

Điều 73. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 74. Thời hạn giải quyết  

40 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 75. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 19 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 

 

Điều 76. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị thành lập trường PTDTNT; 

2.  Đề án thành lập trường PTDTNT; 

3. Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự 

kiến bố trí làm Hiệu trưởng; 

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường; 

5. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 

cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân tỉnh 

(nếu có). 
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Điều 77. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 78. Thời hạn giải quyết  

20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 79. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 20 

THỦ TỤC CHO PHÉP TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC  

NỘI TRÚ HOẠT ĐỘNG 

 

Điều 80. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục; 

2. Quyết định thành lập trường; 

3. Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện cho 

phép nhà trường hoạt động giáo dục. 

Điều 81. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 82. Thời hạn giải quyết  

20  ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 83. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 21 

THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TƢ THỤC 

 

Điều 84. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ quy trình 

xác định các thành viên hội đồng quản trị;  

2. Danh sách Chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị;  

3. Sơ yếu lý lịch của các thành viên;  

4. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử thành 

viên tham gia hội đồng quản trị;  

5. Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, 

các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu. 

Điều 85. Trình tự giải quyết 
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Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 86. Thời hạn giải quyết  

30  ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 87. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 22 
THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TƢ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN 
 

Điều 88. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ quy trình 

xác định các thành viên hội đồng quản trị;  

2. Danh sách Chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị;  

3. Sơ yếu lý lịch của các thành viên;  

4. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử thành 

viên tham gia hội đồng quản trị;  

5. Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, 

các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu. 

Điều 89. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 90. Thời hạn giải quyết  

30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 91. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 23 

THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG TƢ THỤC 

 

Điều 92. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ quy trình 

xác định các thành viên hội đồng quản trị;  

2. Danh sách chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị;  

3. Sơ yếu lý lịch của các thành viên;  

4. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử thành 

viên tham gia hội đồng quản trị;  
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5. Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu chủ tịch hội đồng quản trị, 

các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu. 

Điều 93. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 94. Thời hạn giải quyết  

30  ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 95. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Mục 24 

THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN 

   TRƢỜNG CAO ĐẲNG TƢ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN 

 

Điều 96. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ quy trình 

xác định các thành viên hội đồng quản trị;  

2. Danh sách chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị;  

3. Sơ yếu lý lịch của các thành viên;  

4. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính cử thành 

viên tham gia hội đồng quản trị;  

5. Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu chủ tịch hội đồng quản trị, 

các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu. 

Điều 97. Trình tự giải quyết 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy định này. 

Điều 98. Thời hạn giải quyết  

30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  

Điều 99. Phí và lệ phí: Không quy định thu 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 100. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các thủ tục hành chính nêu 

trên có trách nhiệm lập hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

thì phải bổ sung hoàn chính theo hướng dẫn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Điều 101. Trách nhiệm công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả 
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1. Hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định này; tiếp nhận hồ sơ; xem xét kiểm tra 

tính đầy đủ của hồ sơ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai, bổ sung hồ sơ (nếu 

có). Đối với những hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, viết Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả, cập nhật; vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ cho bộ phận chức 

năng giải quyết theo quy định tại Quyết định này. 

2. Đối với những hồ sơ giải quyết chậm hẹn thì phải có văn bản xin lỗi, đồng 

thời thông báo cho tổ chức, cá nhân biết, nêu rõ lý do chậm hẹn; hẹn ngày trả kết 

quả lần hai; 

3. Rà soát, theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính; tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa định kỳ hằng tháng. 

Điều 102. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện 

1. Quản lý công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Theo dõi, nắm tình hình chung về tiếp nhận và trả kết quả đối với các tổ chức, cá 

nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2. Đôn đốc, kiểm tra, kịp thời uốn nắn những sai sót của công chức trong qua 

trình làm việc, giao tiếp với công dân trong thực hiện thủ tục hành chính; đề xuất 

cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng những công chức thực hiện tốt và  xử lý 

trách nhiệm đối với công chức thực hiện không tốt quy định này. 

3. Ký các văn bản liên quan theo quy định.  

Điều 103. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ 

pháp lý ban hành Quy định này có thay đổi, hoặc các tổ chức, cá nhân có phản ánh 

vướng mắc thì Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định để 

sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với quy định của pháp luật./. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn 
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Phụ lục : Các mẫu biểu đƣợc sử dụng trong Quy định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT  ngày      tháng  7  năm 

2017  của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

 
 

Mẫu số 01 

 

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 

 

Mẫu số 02 

 

Mẫu phiếu theo dõi hồ sơ 

 

Mẫu số 03 

 

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

 

Mẫu số 04 

 

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
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Mẫu số 01 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:…… /HDHS …………, ngày …… tháng …… năm…… 

  

PHIẾU HƢỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

 

Hồ sơ của:.....................................................................................................  

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

.........................................................................................................................  

Địa chỉ:............................................................................................................  

Số điện thoại…………………………Email:.................................................  

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1..........................................................  

2..........................................................  

3..........................................................  

4..........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, ông (bà) liên hệ với ………… số điện 

thoại………………… để được hướng dẫn./. 

  

  NGƢỜI HƢỚNG DẪN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ 

 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Tên 

TTHC 

Số 

lƣợng 

hồ sơ 

(bộ) 

Tên cá 

nhân, 

tổ 

chức 

Địa 

chỉ, số 

điện 

thoại 

Cơ 

quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả 

kết 

quả 

Chuyển 

hồ sơ đến 

cơ quan 

giải 

quyết 

Nhận 

kết quả 

từ cơ 

quan 

giải 

quyết 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Ký 

nhận 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ghi chú: Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 
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Mẫu số 03 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:……/TNHS …………, ngày …… tháng …… năm…… 

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ:…… 

(Liên: Lưu/giao khách hàng) 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.....................................................................  

Tiếp nhận hồ sơ của:......................................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Số điện thoại: …………………… Email:......................................................  

Nội dung yêu cầu giải quyết:...........................................................................  

1. Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1......................................................................  

2......................................................................  

3......................................................................  

4......................................................................  

........................................................................  

........................................................................  

2. Số lượng hồ sơ:…………(bộ) 

3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:…………ngày 

4. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm…. 

5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm…. 

6. Đăng ký nhận kết quả tại:…………… 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự…………… 

 

NGƢỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên chuyển kèm theo Phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; một liên 

giao cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; 

- Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc 

tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính. 
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Mẫu số 04 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:……/KSGQHS …………, ngày …… tháng …… năm…… 

 

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số: ……… 

(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ này) 

Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:...............................................................  

Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:.................................................................  

 

TÊN CƠ QUAN THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ 

KẾT QUẢ GIẢI 

QUYẾT HỒ SƠ 

(Trƣớc hạn/đúng 

hạn/quá hạn) 

GHI 

CHÚ 

1. Giao: 

Bộ phận TN&TKQ 

2. Nhận:…… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

1. Giao:……… 

2. Nhận: ……… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

1. Giao: ………… 

2. Nhận: ………… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

…… ……     

…… ……     

…… ……     

1. Giao:………… 

2. Nhận: 

Bộ phận TN&TKQ 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

Ghi chú: 
- Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính thì thời gian giao, nhận hồ sơ và 

việc ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bưu chính; 

- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận ghi khi nhận bàn giao hồ sơ. 
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