
Phụ lục I   

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC HỆ THỐNG 

 VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ; LĨNH VỰC THI, TUYỂN THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT,PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1289 /QĐ-UBND ngày  30  /6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

I. DANH MỤC THỦ TUC̣ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT (03 TTHC) 
 

Số 

TT 

Tên TTHC 

được thay thế 

Tên TTHC  

thay thế 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 

1 

Xét đặc cách 

tốt nghiệp trung 

học phổ thông 

quốc gia 

Xét đặc cách tốt 

nghiệp trung học 

phổ thông 

Theo hướng dẫn 

tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp trung học 

phổ thông hằng 

năm của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo   

Cơ quan thực 

hiện: Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Số 6 đường Hoàng 

Văn Thụ, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực 

tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Không tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa. 

- Không tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 

chế thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông. 

2 

Đăng ký dự thi 

tốt nghiệp trung 

học phổ thông 

quốc gia 

Đăng ký dự thi 

tốt nghiệp trung 

học phổ thông 

Theo hướng dẫn 

tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp trung học 

phổ thông hằng 

năm của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo   

Cơ quan thực 

hiện: Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Số 6 đường Hoàng 

Văn Thụ, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực 

tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Không tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa. 

- Không tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông. 

- Thông tư số 05/2021/TT-

BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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Số 

TT 

Tên TTHC 

được thay thế 

Tên TTHC  

thay thế 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 

3 

Công nhận văn 

bằng tốt 

nghiệp các cấp 

học phổ thông 

do cơ sở nước 

ngoài cấp 

Công nhận văn 

bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông, giấy 

chứng nhận hoàn 

thành chương 

trình giáo dục 

phổ thông do cơ 

sở giáo dục nước 

ngoài cấp để sử 

dụng tại Việt 

Nam. 

20 ngày làm 

việc (trường 

hợp cần xác 

minh thông tin 

về văn bằng từ 

cơ sở giáo dục 

nước ngoài hoặc 

đơn vị xác thực 

nước ngoài, thời 

hạn trả kết quả 

công nhận văn 

bằng không 

vượt quá 45 

ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ công 

nhận văn bằng). 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Giáo dục 

và Đào tạo Lạng 

Sơn. 

Địa chỉ: số 06 

đường Hoàng Văn 

Thụ, phường Chi 

Lăng, Thành phố 

Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trưc̣ 

tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công. 

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa 

chỉ:http://dichvucong.langson.gov.vn/.    

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Thông tư số 164/2016/TT-BTC 

ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu 

để công nhận văn bằng do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp cho 

người Việt Nam. 

- Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT 

ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về 

điều kiện trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền công nhận văn bằng do cơ 

sở giáo dục nước ngoài cấp để sử 

dụng tại Việt Nam. 

 

 

II. DANH MỤC THỦ TUC̣ HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GDĐT (01 TTHC)   

Số 

TT 

Tên TTHC 

được thay thế 

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 

1 

Phúc khảo bài 

thi tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông quốc gia 

Phúc khảo bài thi 

tốt nghiệp trung 

học phổ thông 

15 ngày kể từ 

ngày hết hạn 

nhận đơn phúc 

khảo 

Hội đồng thi; Ban 

Phúc khảo; Ban Thư 

ký Hội đồng thi 

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp. 

- Không tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa. 

- Không tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
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