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Phụ lục II 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐÔNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng 6  năm 2022  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

I.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 1.000243.000.00.00.H42 

Thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 6 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số 359/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 
2 2.000099.000.00.00.H42 

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 6 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ 
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TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

3 2.000189.000.00.00.H42 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp đối với 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp, doanh nghiệp 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số 359/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

4 1.000389.000.00.00.H42 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối 

với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp, doanh nghiệp 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

5 1.000234.000.00.00.H42 

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp công 

lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư 

thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

6 1.000266.000.00.00.H42 

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu 

của trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, và phân hiệu của trường 

trung cấp tư thục trên địa bàn 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

7 1.000031.000.00.00.H42 
Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp công 

lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số 359/QĐ-UBND 
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TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

thuộc trung ương và trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư 

thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 8 1.000553.000.00.00.H42 

Giải thể trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân 

hiệu của trường trung cấp có vốn đầu 

tư nước ngoài 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

9 1.000530.000.00.00.H42 

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

10 1.000523.000.00.00.H42 

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo 

trở lại đối với trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh 

nghiệp 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

11 1.000509.000.00.00.H42 

Cho phép thành lập trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận 

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ 

12 1.000482.000.00.00.H42 

Công nhận trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 6 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số 359/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 
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TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

chuyển sang hoạt động không vì lợi 

nhuận 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 
13 1.000138.000.00.00.H42 

Chia, tách, sáp nhập trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài 

Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 6 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ 

14 1.010587.000.00.00.H42 

Thành lập hội đồng trường cao đẳng 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Thực hiện văn bản số 

372/VPUBND-VP7 ngày 

12/04/2022 tiếp tục rà soát, 

cắt giảm, chuẩn hóa, xây 

dựng quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử giải quyết thủ 

tục hành chính 

 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số Quyết định số 

214/QĐ-UBND ngày 

28/02/2022 Phê duyệt Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

15 1.010588.000.00.00.H42 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên 

hội đồng trường cao đẳng công lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

16 1.010589.000.00.00.H42 

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư 

ký, thành viên hội đồng trường cao 

đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

17 1.010590.000.00.00.H42 
Thành lập hội đồng trường trung cấp 

công lập 

18 1.010591.000.00.00.H42 
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên 

hội đồng trường trung cấp công lập 
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TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

19 1.010586.000.00.00.H42 

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư 

ký, thành viên hội đồng trường trung 

cấp công lập 

Thực hiện văn bản số 

372/VPUBND-VP7 ngày 

12/04/2022 tiếp tục rà soát, 

cắt giảm, chuẩn hóa, xây 

dựng quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử giải quyết thủ 

tục hành chính 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số Quyết định số 

214/QĐ-UBND ngày 

28/02/2022 Phê duyệt Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

20 1.010593.000.00.00.H42 
Công nhận hội đồng quản trị trường 

trung cấp tư thục 

21 1.010594.000.00.00.H42 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên 

hội đồng quản trị trường trung cấp tư 

thục; chấm dứt hoạt động hội đồng 

quản trị 

22 1.010595.000.00.00.H42 
Công nhận hiệu trưởng trường trung 

cấp tư thục 

23 1.010596.000.00.00.H42 
Thôi công nhận hiệu trưởng trường 

trung cấp tư thục  
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TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

II Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 

1 2.000044.000.00.00.H42 
Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung 

tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao 

động xã hội 

Nghị định số 

116/2021/NĐ-CP ngày 

21tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ 

Quy trình được phê duyệt tại 

Quyết định số 645/QĐ-UBND 

ngày 4/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyên, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình  

 

  



7 

 
II.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 

1 2.000049.000.00.00.H42 

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng 

biện pháp quản lý sau cai tại trung 

tâm quản lý sau cai nghiện 

Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP ngày 21tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số 359/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

2 1.000123.000.00.00.H42 

“Miễn chấp hành quyết định áp dụng 

biện pháp quản lý sau cai tại trung 

tâm quản lý sau cai nghiện” 

Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP ngày 21tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ 
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III.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 

1 1.003521.000.00.00.H42 
Quyết định cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cộng đồng 

Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP ngày 21tháng 12 năm 

2021 của Chính phủ 

 

Quy trình nội bộ Thủ tục hành 

chính này được ban hành tại 

Quyết định số 359/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 
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