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I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên 

1.1. Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị quy định bổ sung về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) là 15 ngày làm việc; trong đó thời hạn thẩm định tại Sở Nội vụ là 10 

ngày làm việc, thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định là 05 ngày 

làm việc 

Lý do: Thời hạn giải quyết là bộ phận cấu thành bắt buộc của TTHC theo 

quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ về Kiểm soát TTHC; tuy nhiên hiện tại TTHC chưa được quy định 

thời hạn giải quyết, gây khó khăn trong việc tiếp nhận, xử lý và hẹn trả kết quả 

giải quyết; dẫn đến tình trạng thời gian giải quyết TTHC có thể sẽ bị kéo dài hơn 

so với thời gian giải quyết trong thực tế, làm tăng thời gian chờ đợi của tổ chức, 

ảnh hưởng đến công việc và tăng chi phí thực hiện.  

Trình tự thực hiện TTHC "Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên" 

tương tự trình tự thực hiện của TTHC "Thành lập trung tâm giáo dục thường 

xuyên".  TTHC "Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên" đã được quy định 

về thời hạn thực hiện là 15 ngày làm việc; do vậy quy định thời hạn giải quyết đối 

với TTHC "Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên" là 15 ngày làm việc là phù 

hợp.  

1.2. Kiến nghị thực thi 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41 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, cụ thể:  

“3. Trình tự thực hiện:  

a) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo 

dục thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,Sở Nội 

vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên; 
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c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục 

thường xuyên cấp tỉnh.  

d) Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.” 

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ quy định trước khi đơn giản hóa: 2.742.500 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ quy định sau khi đơn giản hóa: 2.194.000 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 548.500 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 20,0%. 

2. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ 

chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 

1.1. Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị quy định thời hạn giải quyết TTHC là 15 ngày làm việc; trong đó 

thời hạn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế là 10 ngày làm việc, thời hạn quyết 

định giải thể là 05 ngày làm việc. 

Lý do: Thời hạn giải quyết là bộ phận cấu thành bắt buộc của TTHC theo 

quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ về Kiểm soát TTHC; tuy nhiên hiện tại TTHC chưa được quy định 

thời hạn giải quyết, gây khó khăn trong việc tiếp nhận, xử lý và hẹn trả kết quả 

giải quyết; dẫn đến tình trạng thời gian giải quyết TTHC có thể sẽ bị kéo dài hơn 

so với thời gian giải quyết trong thực tế, làm tăng thời gian chờ đợi của tổ chức, 

ảnh hưởng đến công việc và tăng chi phí thực hiện.  

Trình tự thực hiện TTHC “Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học” tương tự 

trình tự thực hiện của TTHC “Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, 

tin học”. TTHC "Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học" đã 

được quy định về thời hạn thực hiện là 15 ngày làm việc; do vậy quy định thời 

hạn giải quyết đối với TTHC "Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên" là 15 

ngày làm việc là phù hợp.  

1.2. Kiến nghị thực thi 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 52 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, cụ thể:  

“3. Trình tự thực hiện: 

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng 

quy định, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 

tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương 
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án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm 

kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm 

quyền quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin 

học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải 

được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

Chi phí tuân thủ quy định trước khi đơn giản hóa: 4.058.900 đồng/năm. 

Chi phí tuân thủ quy định sau khi đơn giản hóa: 3.345.850 đồng/năm. 

Chi phí tiết kiệm: 713.050 đồng/năm. 

Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 17,568%. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

1. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 

a)Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị quy định thời hạn giải quyết TTHC là 25 ngày làm việc; trong đó 

có 15 ngày làm việc để thẩm định, 10 ngày làm việc để giải quyết. 

Lý do: Thời hạn giải quyết là bộ phận cấu thành bắt buộc của TTHC theo 

quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ về Kiểm soát TTHC; tuy nhiên hiện tại TTHC chưa được quy định 

thời hạn giải quyết, gây khó khăn trong việc tiếp nhận, xử lý và hẹn trả kết quả 

giải quyết; dẫn đến tình trạng thời gian giải quyết TTHC có thể sẽ bị kéo dài hơn 

so với thời gian giải quyết trong thực tế, làm tăng thời gian chờ đợi của tổ chức, 

ảnh hưởng đến công việc và tăng chi phí thực hiện.  

Trình tự thực hiện TTHC “Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú” 

tương tự trình tự thực hiện của TTHC “Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân 

tộc bán trú”. TTHC "Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú” đã 

được quy định về thời hạn thực hiện là 25 ngày làm việc; do vậy quy định thời 

hạn giải quyết đối với TTHC "Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú" là 

25 ngày làm việc là phù hợp.  

b) Kiến nghị thực thi 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 76 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể:  

“3. Trình tự thực hiện: 
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a) Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép chuyển 

đổi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong tờ trình cần nêu rõ phương án sử 

dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, 

cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi; 

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan ở cấp huyện tổ chức thẩm định theo nội dung của đề án 

chuyển đổi trường trong thời hạn 15 ngày làm việc; trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chuyển đổi trường.  

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa 

Chi phí tuân thủ quy định trước khi đơn giản hóa: 6.472.300 đồng/năm. 

Chi phí tuân thủ quy định sau khi đơn giản hóa: 5.539.850 đồng/năm. 

Chi phí tiết kiệm: 164.550 đồng/năm. 

Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 14,407%./. 
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