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A. CĂN CỨ BAN HÀNH : 

- Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu 

tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016; 

- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của 

Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh 

trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

- Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; 

- Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ Quy định 

chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo 

viên mầm non; 

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm; 

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục; 

- Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã;  

- Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất 

lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;  

- Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục cơ sở 

giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập cơ sở giáo 



dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập; 

- Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, 

Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính 

phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 

- Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40 bổ sung điều 40a của Thông tư số 

41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Điều lệ Trường Tiểu học; 

- Quyết định số 51/2002/QĐ-UBND ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường 

trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

- TCVN ISO 9001:2015. 



B. NỘI DUNG QUY TRÌNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (36 QUY TRÌNH) 

1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục  

a. Trình tực thực hiện 

Các bước Trình tự thực hiện 
Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt  

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 Xác nhận trên phần mềm Bộ phận một cửa 0,5 ngày  Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp  



Các bước Trình tự thực hiện 
Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

UBND huyện làm việc nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 



2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo huyện vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức   Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,  



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

tại Bộ phận một cửa lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

 

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 



3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo huyện vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 



 6. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo huyện vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
x 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 



 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

  

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 
  

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 
  

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 
  

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 
  

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 
  

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 
  

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
Không 

quy định 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 



 11. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo huyện vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 



 12. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo huyện vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 13. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14.  Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

10 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

03 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Văn 

hóa Thông tin 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên phòng 

Văn hóa thông tin 

06 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Văn hóa Thông tin 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Văn  

hóa Thông tin 

02 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
15 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Văn 

hóa Thông tin 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên phòng 

Văn hóa thông tin 

06 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Văn hóa Thông tin 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Văn  

hóa Thông tin 

02 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
15 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 



 17. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

  

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 
  

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo phối 

hợp với các cơ quan 

quản lý thể dục thể 

thao 

 cấp huyện 

  

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành phối hợp với các cơ quan 

quản lý thể dục thể thao cấp huyện 

tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó 

trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 
  

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 
  

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 
  

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 7 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 
  

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
Không 

quy định 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo huyện vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 19. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ dân lập, tư thục 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

13 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

18 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng 

GDĐT huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 



 21. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

18 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt 
Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng 

GDĐT huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

08 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 



23. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

04 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

01 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

03 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
10 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 24. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

08 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 

Chủ tịch UBND 

huyên/Lãnh đạo 

Phòng Giáo dục đào 

tạo nếu được UBND 

cấp huyện ủy quyền 

05 ngày  

làm việc 
 Phê duyệt hồ sơ  

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo huyện vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

 

Bước 6 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
15 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 
Bộ phận một cửa cấp 

huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo UBND 

huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phân 

phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt Chuyên viên UBND 

huyện 

Trước ngày 10/11 

hằng năm 

Chuyên viên UBND huyện tiến hành 

tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó 

trình Lãnh đạo UBND huyện 

 

Bước 4 
Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo Sở xem xét 
 

Bước 6 Phê duyệt hồ sơ Lãnh đạoUBND tỉnh 
Trước ngày 30/11/ 

hằng năm 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt, ký 

trình UBND huyện 
 

Bước 7 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 8 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

Bộ phận một cửa cấp 

huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức   Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,  



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

phí, lệ phí (nếu có) tại Bộ phận trả kết 

quả Trung tâm HCC 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
Không 

quy định 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 



 26. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

UBND cấp huyện sau khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ của UBND cấp xã giao cho 

Hội Khuyến học cấp huyện xây dựng 

kế hoạch kiểm tra 

 

Bước 3 
Tổ chức kiểm tra đánh 

gia 

Hội Khuyến học cấp 

huyện 
08 ngày  

Hội Khuyến học cấp huyện phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tổ chức 

kiêm tra, đánh giá xếp loại và lập hồ 

sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện 

phê duyệt 

 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 5 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 6 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
15 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27. Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

28 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
40 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 28. Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước  
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 
Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

18 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

phối hợp với các Phòng có liên quan  

tiến hành thẩm định, tổng hợp, hoàn 

thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo 

Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 Xác nhận trên phần mềm Bộ phận một cửa 0,5 ngày  Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp  



Các bước  
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

UBND huyện làm việc nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
30 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 



 29. Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập 

a. Trình tự thực hiện 

 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

18 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

phối hợp với các Phòng có liên quan  

tiến hành thẩm định, tổng hợp, hoàn 

thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo 

Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

05 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

05 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 Xác nhận trên phần mềm Bộ phận một cửa 0,5 ngày  Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp  



 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

UBND huyện làm việc nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
30 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 30. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 

a. Trình tự thực hiện 

 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 
Thời gian thực hiện Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

1h làm 

việc 
2h làm việc 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Hiệu trưởng trường 

nơi tiếp nhận đối với 

học sinh chuyển 

trường trong 

huyện/Lãnh đạo 

Phòng Giáo dục đào 

tạo đối với học sinh 

chuyển trường trong 

huyện 

1h làm 

việc 
2h làm việc   

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Hiệu trưởng 

trường/Chuyên viên 

Phòng Giáo dục đào 

tạo 

2h làm 

việc 

01 ngày 

làm việc 
  

Bước 4 Duyệt hồ sơ 

Hiệu trưởng 

trường/Lãnh đạo 

Phòng Giáo dục đào 

tạo 

2h làm 

việc 

01 ngày 

làm việc 
Duyệt hồ sơ  

Bước 6 
Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

Văn thư trường/Văn 

thư Phòng Giáo dục 

1h làm 

việc 
2h làm việc 

Bộ phận Văn thư trường/Phòng Giáo 

dục đào tạo vào số văn bản, lưu trữ 
 



 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 
Thời gian thực hiện Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

cho Bộ phận một cửa đào tạo hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận 

HCC chuyên ngành 

Bước 7 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

1h làm 

việc 
2h làm việc 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  

01 ngày 

làm việc 

(đối với hồ 

sơ thuộc 

thẩm 

quyền giải 

quyết của 

Hiệu 

trưởng 

nhà 

trường 

03 ngày 

làm việc 

(đối với hồ 

sơ thuộc 

thẩm 

quyền giải 

quyết của 

Phòng 

GDĐT 

  

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 



c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 



 31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 

a. Trình tự thực hiện 

 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

  

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Giám đốc TTGDTX 

tỉnh 
  

Lãnh đạo TTGDTX tỉnh phân phối 

công việc cho chuyên viên Phòng 

thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Viên chức TTGDTX 

tỉnh 
  

Viên chức TTGDTX tỉnh tiến hành 

thẩm định, tổng hợp, hoàn thiện hồ 

sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Duyệt hồ sơ 
Giám đốc TTGDTX 

tỉnh 
  Duyệt hồ sơ  

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư TTGDTX 

tỉnh 
  

Bộ phận Văn thư TTGDTX tỉnh 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 
  

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
Không 

quy định 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 



 32. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở  

a. Trình tự thực hiện 

 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

  

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Giám đốc TTGDTX 

tỉnh 
  

Lãnh đạo TTGDTX tỉnh phân phối 

công việc cho chuyên viên Phòng 

thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Viên chức TTGDTX 

tỉnh 
  

Viên chức TTGDTX tỉnh tiến hành 

thẩm định, tổng hợp, hoàn thiện hồ 

sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 Duyệt hồ sơ 
Giám đốc TTGDTX 

tỉnh 
  Duyệt hồ sơ  

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư TTGDTX 

tỉnh 
  

Bộ phận Văn thư TTGDTX tỉnh 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 
  

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 
 



 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

chức, cá nhân 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
Không 

quy định 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 

a. Trình tự thực hiện 

 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối, thẩm định hồ 

sơ 

Hiệu trưởng trường 

nơi chuyển đến 

01 ngày 

làm việc 
 

Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến 

xem xét tính hợp lệ của hồ sơ 
 

Bước 3 Trả hồ sơ cho học sinh 
Hiệu trưởng trường 

nơi chuyển đi 

02 ngày 

làm việc 
 

Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi trả 

toàn bộ hồ sơ cho học sinh 
 

Bước 4 

Tiếp nhận học sinh sau 

khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

từ trường nơi chuyển đi 

Hiệu trưởng trường 

nơi chuyển đến 

01 ngày  

làm việc 
 Duyệt hồ sơ  

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư trường nơi 

chuyển đến 

2h làm 

việc 
 

Bộ phận Văn thư  trường vào số văn 

bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận HCC chuyên ngành 

 

Bước 7 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

2h làm 

việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 



 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
05 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 



 34. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt 

khó khăn 

a. Trình tự thực hiện 

 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

02 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

phối hợp với các Phòng có liên quan  

tiến hành thẩm định, tổng hợp, hoàn 

thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo 

Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

01 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

03 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 



 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 7 

Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc  
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
08 ngày 

làm việc 
   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
 

 

 

 

 

 



 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 

Trình tự thực 

hiện 

 

Bộ phận giải 

quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 

Đối với cơ 

sở giáo dục 

công lập 

Đối với 

cơ sở giáo 

dục ngoài 

công lập 

5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 
Bộ phận một cửa 

cấp huyện 
0,5 ngày làm việc  

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân 

phối công việc 

Lãnh đạo Phòng 

Giáo dục đào tạo 
0,5 ngày làm việc  

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, 

trình phê duyệt 

Chuyên viên 

Phòng Giáo dục 

đào tạo 

04 ngày 

làm việc 

26 ngày 

làm việc 
 

Công chức, viên chức Phòng Giáo 

dục đào tạo tiến hành tổng hợp, hoàn 

thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo 

Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình 

UBND huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng 

Giáo dục đào tạo 

01 ngày  

làm việc 

02 ngày 

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND 

huyện 

03 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê 

duyệt 
 

Bước 6 
Vào số văn bản, 

lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả 

Văn thư UBND 

huyện 
0,5 ngày làm việc  

Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục 

đào tạo vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

 



Các bước 

Trình tự thực 

hiện 

 

Bộ phận giải 

quyết hồ sơ 
Thời gian thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 

Đối với cơ 

sở giáo dục 

công lập 

Đối với 

cơ sở giáo 

dục ngoài 

công lập 

5 6 7 

cho Bộ phận một 

cửa 

chuyên ngành 

Bước 7 

Xác nhận trên 

phần mềm kết quả 

đã có tại Bộ phận 

một cửa; thông 

báo cho cá nhân, 

tổ chức đến nhận 

trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu 

có) 

Bộ phận một cửa 

cấp huyện 
0,5 ngày làm việc  

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

 

Công chức, viên 

chức tại Bộ phận 

trả kết quả Trung 

tâm HCC 

  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết 

TTHC 
 10 ngày 40 ngày    

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 

 



 36. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 

a. Trình tự thực hiện 

Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

UBND cấp huyện 

 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm 

tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

 

Bước 2 
Điều phối/phân phối 

công việc 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo 

phân phối công việc cho chuyên viên 

Phòng thực hiện công việc 

 

Bước 3 
Thẩm định hồ sơ, trình 

phê duyệt 

Chuyên viên Phòng 

Giáo dục đào tạo 

08 ngày 

làm việc 
 

Công chức Phòng Giáo dục đào tạo 

tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

sau đó trình Lãnh đạo Phòng 

 

Bước 4 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh 

đạo UBND cấp huyện 

xem xét 

Lãnh đạo Phòng Giáo 

dục đào tạo 

02 ngày  

làm việc 
 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
 

Bước 5 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo UBND cấp 

huyện 

03 ngày 

làm việc 
 

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê 

duyệt 
 

Bước 6 

Vào số văn bản, lưu trữ 

hồ sơ, chuyển kết quả 

cho Bộ phận một cửa 

Văn thư Văn phòng 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND 

huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, 

chuyển kết quả cho Bộ phận HCC 

chuyên ngành 

 

Bước 7 
Xác nhận trên phần mềm 

kết quả đã có tại Bộ 

phận một cửa; thông báo 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp 

nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, 

xác nhận trên phần mềm kết quả đã 

 



Các bước 
Trình tự thực hiện 

 

Bộ phận giải quyết 

hồ sơ 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

cấp trên 

Mô tả quy trình Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

cho cá nhân, tổ chức đến 

nhận trả kết quả và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả 

Công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa 
  

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, 

lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  

15 ngày 

làm việc 

(Thực 

hiện 2 lần 

trong 

năm, lần 1 

vào tháng 

10/11; lần 

2 vào 

tháng 2 

hoặc 

tháng 3) 

   

b. Thành phần hồ sơ:   

- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo 

tỉnh Quảng Nam 

c. Hồ sơ lưu: 

- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng. 
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