
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHẠM KHA

Số:         /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phạm Kha, ngày        tháng      năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền 
giải quyết củaUBND xã theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 19/8/2021

 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND xã Phạm Kha thông báo Về việc niêm yết công khai 05 danh mục 
TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND xã . (có danh mục kèm theo).

Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND xã. (có danh mục kèm theo).

Vậy UBND xã Phạm Kha thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 
thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:                            
- UBND huyện Thanh Miện;
- TT. Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, VHTTX (4b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Quynh



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI, CHỨC 
NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 
2631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải 
quyết  Địa điểm 

thực hiện

Phí, lệ phí 
nếu có

Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 
KHÁC

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác 
thực hiện chương trình giáo 

dục tiểu học

15 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 

kết quả 
UBND cấp xã

Không quy 
định

Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục.
 -Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của Nghị 
định 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 .

2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập 

20 ngày làm 
việc.

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 

kết quả 
UBND cấp xã

Không quy 
định

Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục. - 
Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của Nghị 
định 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

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập hoạt động giáo 

dục trở

lại 20 ngày 
làm việc. 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 

kết quả 
UBND cấp xã 

Không quy 
định

 Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu 



tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục. - 
Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của Nghị 
định 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

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo độc lập. 

20 ngày làm 
việc

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 

kết quả 
UBND cấp xã 

Không quy 
định

 Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục. - 
Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của Nghị 
định 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

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập (theo yêu cầu của 
tổ chức, cá nhân đề nghị thành 

lập) 

Không quy 
định

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 

kết quả 
UBND cấp 

huyện

Không quy 
định 

Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 
21 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục. 
- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP 
ngày 04/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của Nghị 
định 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



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT Tên thủ tục hành chính Tên VB QPPL quy định việc 

bãi bỏ TTHC

1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện 

chương trình giáo dục tiểu học

2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt 

động giáo dục trở lại

4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập

5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 2108/QĐBGDĐT 

ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

công bố Bộ thủ hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giáo
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