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DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,  

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

qua dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý Một 

cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

1 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục do nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

25 (hai mươi lăm) 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh   

Không x 
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2 

Chuyển đổi trường THPT tư thục, trường 

phổ thông tư thục có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là THPT do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư và trường phổ thông tư 

thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 

sang trường phổ thông tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận 

25 (hai mươi lăm)  

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

 

 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

 Không x 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

qua dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý Một 

cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

1 

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 (Hai mươi lăm) 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Bộ phận 

một cửa 

UBND 

cấp huyện 

Không 
 

x 
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2 

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, 

trường THCS tư thục, trường phổ thông 

tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước 

đầu tư sang trường phổ thông tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận 

25 (hai mươi lăm) 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Bộ phận 

một cửa 

UBND 

cấp huyện 

 Không x 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

qua dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý Một 

cửa 

Một cửa liên 

thông 

1 Xét, cấp học bổng chính sách Không quy định  

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh; 

Bộ phận một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Không x 
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