
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH LONG VĨ 

 

Số: 14/UBND-VP 

V/v công khai thủ tục hành chính 

lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng các khu dân cư; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

 
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Thành 
phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 
Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa 
bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Bạch Long Vĩ về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên 
địa bàn huyện.  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn xã huyện, Ủy ban nhân dân 
huyện Bạch Long Vĩ công khai thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

 1. Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo với 50 thủ 
tục hành chính (Danh mục kèm theo) 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được niêm yết trên 
bảng tại Bộ phận Một cửa huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện 
Bạch Long Vĩ (Địa chỉ truy cập: https://bachlongvy.haiphong.gov.vn). 

Việc niêm yết thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Gửi 
kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 
hợp triển khai và thông tin để tổ chức, người dân biết và thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Tường 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://bachlongvy.haiphong.gov.vn/


DANH MỤC  

Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (50 TTHC) 

 (Kèm theo Công văn số 14/UBND-VP  ngày 14 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Bạch Long Vĩ) 

 

 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Cách thức thực 

hiện ngoài nộp hồ 

sơ, nhận kết quả 

trực tiếp 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công 

mức độ 

3,4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

 I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (50 TTHC) 

1  1.004442 

Thành lập trường trung học cơ sở 

công lập hoặc cho phép thành lập 

trường trung học cơ sở tư thục  

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

2   
Sáp nhập, chia tách trường trung 

học cơ sở 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

3   

Giải thể trường trung học cơ sở 

(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức 

thành lập trường) 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 
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4  1.004555 

Thành lập trường tiểu học công 

lập, cho phép thành lập trường tiểu 

học tư thục 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

5   
Sáp nhập, chia tách trường tiểu 

học 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

6   

Giải thể trường tiểu học (theo đề 

nghị của cá nhân, tổ chức thành 

lập trường) 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

7   
Thành lập trung tập học tập cộng 

đồng 

15 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

8   
Cho phép trung tâm học tập cộng 

đồng hoạt động trở lại 

15 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

9  1.004494 

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 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 
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10  1.004494 
Sáp nhập, chia tách trường mẫu 

giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

11  1.004494 

Giải thể trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị 

của cá nhân, tổ chức thành lập 

trường) 

10 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

 

12   
Công nhận trường tiểu học đạt 

mức chất lượng tối thiểu 

40 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

Thông tư số 59/2012/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2012. 

 

13  1.001622 
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu 

giáo 

24 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

105/2020/NĐ- CP ngày 

08/9/2020. 

 

14  1.004444 
Cho phép trường trung học cơ sở 

hoạt động giáo dục 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

15  1.004475 
Cho phép trường trung học cơ sở 

hoạt động trở lại 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

16  2.001842 
Cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục. 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

17  1.004552 
Cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục trở lại 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 



5 

18  1.006390 

Cho phép trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo 

dục. 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

19  1.006444 

Cho phép trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo 

dục trở lại. 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

20   

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 

15 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

Thông tư số 17/2012/TT-

BGDĐT ngày 16/5/2012. 

 

21  1.004831 
Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

Không 

quy 

định 

Trường 

tiểu 

học - 

Mẫu 

giáo 

Không  Nộp hồ sơ 

Quyết định số 

51/2002/QĐ- BGDĐT 

ngày 25/12/2002. 

22  2.001904 
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc 

THCS 

15 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 75/2006/NĐ- 

CP ngày 02/8/2006. 

-Thông tư số 17/2003/TT-

BGDĐT ngày 28/4/2003. 

 

23  1.005108 
Thuyên chuyển đối tượng học bổ 

túc THCS 

06 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Thông tư số 17/2003/TT-

BGDĐT ngày 28/4/2003. 

 

24  1.005099 
Chuyển trường đối với học sinh 

tiểu học 

05 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04/9/2020. 
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25  1.004441 

Cho phép cơ sở giáo dục khác 

thực hiện chương trình giáo dục 

tiểu học 

15 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

26  1.004492 
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

27  1.004485 
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

28  1.004443 
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập hoạt động giáo dục trở lại 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

29  2.001810 

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập (theo đề nghị của cá nhân, 

tổ chức thành lập trường) 

Không 

quy 

định 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

 

30  1.004545 
Thành lập trường phổ thông dân 

tộc bán trú 

35 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

31  2.001839 
Cho phép trường phổ thông dân 

tộc bán trú hoạt động giáo dục 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

 

32  2.001837 
Sáp nhập, chia tách trường phổ 

thông dân tộc bán trú 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 
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33  2.001824 
Chuyển đổi trường phổ thông dân 

tộc bán trú 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

 

34  1.004496 

Cho phép trường phổ thông dân 

tộc nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở hoạt động giáo 

dục 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

35   

Cho phép thành lập trường trung 

học cơ sở công lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học cơ sở 

tư thục 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

36  2.001809 
Sáp nhập, chia tách trường trung 

học cơ sở  

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

37  2.001818 

Giải thể trường trung học cơ sở 

(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức 

thành lập trường) 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

38   

Thành lập trường tiểu học công 

lập, cho phép thành lập trường tiểu 

học 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

39  1.004563 
Sáp nhập, chia tách trường tiểu 

học 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 
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40  1.001639 

Giải thể trường tiểu học (theo đề 

nghị của cá nhân, tổ chức thành 

lập trường) 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

41  1.004439 
Thành lập trung tâm học tập cộng 

đồng 

15 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

42  1.004440 
Cho phép trung tâm học tập cộng 

đồng hoạt động trở lại 

15 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018. 

43   

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. 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

-Nghị định số 

135/2018/NĐ- CP ngày 

04/10/2018 

44   
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập. 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 46/2017/NĐ- 

CP ngày 21/4/2017. 

 

45  1.008724 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục do 

nhà đầu tư trong nước đầu tư sang 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận 

25 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 84/2020/NĐ- 

CP ngày 17/7/2020. 

 



9 

46  1.008725 

Chuyển đổi trường tiểu học tư 

thục, trường trung học cơ sở tư 

thục có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất  là trung học cơ sở do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư sang nhà 

trương phổ thông tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

20 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 84/2020/NĐ- 

CP ngày 17/7/2020. 

 

47  1.008950 

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là 

con công nhân, người lao động 

làm việc tại khu công nghiệp 

24 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

105/2020/NĐ- CP ngày 

08/9/2020. 

 

48  1.008951 

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non 

làm việc tại cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục trên địa bàn 

có khu công nghiệp 

17 ngày 

làm việc 

UBND  

huyện 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 

105/2020/NĐ- CP ngày 

08/9/2020. 

 

49  3.000182 Tuyển sinh trung học cơ sở 

Theo kế 

hoạch 

tuyển 

sinh đã 

được 

UBND 

huyện 

phê 

duyệt 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Thông tư số 11/2014/TT- 

BGDĐT ngày 18/4/2014. 

-Thông tư số 18/2014/TT- 

BGDĐT ngày 26/5/2014. 

-Thông tư số 05/2018/TT- 

BGDĐT ngày 28/02/2018. 

 

50  1.003702 

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 

10 ngày 

làm việc 

Phòng 

Văn xã 
Không   

Nộp hồ sơ 

và nhận kết 

quả 

-Nghị định số 57/2017/NĐ- 

CP ngày 09/5/2017. 
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