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Số: 37/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quyết định công bố bổ sung Danh mục thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
thực hiện tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
__________________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
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; 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 59/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình
số 3082/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Danh mục thủ tục
hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp
đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thủ trưởng các sở,
ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 05+06/Ngày 21-01-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

93

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

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021
của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
____________________________
STT

I

1

2

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trong thời hạn 20
ngày làm việc tính
Chuyển đổi nhà trẻ, trường
từ ngày nhận đủ hồ
mẫu giáo, trường mầm non
sơ theo quy định,
tư thục do nhà đầu tư nước
Sở Giáo dục và Đào
ngoài đầu tư sang nhà trẻ,
tạo tổ chức thẩm
trường mẫu giáo, trường
định hồ sơ, trình Ủy
mầm non tư thục hoạt động
ban nhân dân cấp
không vì lợi nhuận
tỉnh quyết định
chuyển đổi
Chuyển đổi trường trung
học phổ thông tư thục, Trong thời hạn 20
trường phổ thông tư thục có ngày làm việc tính
nhiều cấp học có cấp học từ ngày nhận đủ hồ
cao nhất là trung học phổ sơ theo quy định,
thông do nhà đầu tư trong Sở Giáo dục và Đào
nước đầu tư và trường phổ tạo tổ chức thẩm
thông tư thục do nhà đầu tư định hồ sơ, trình Ủy
nước ngoài đầu tư sang ban nhân dân cấp
trường phổ thông tư thục tỉnh quyết định
hoạt động không vì lợi chuyển đổi
nhuận
TỔNG SỐ: 02 TTHC

Phí,
lệ phí

Căn cứ pháp lý

Không

Quyết định số
1654/QĐUBND ngày
23/9/2020
của Chủ tịch
UBND tỉnh

Không

- Như trên -

Lưu ý: + Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và chuyển ngay hồ
sơ của cá nhân, tổ chức đến các sở, ban, ngành trong buổi làm việc. Trường hợp tiếp
nhận hồ sơ sau 15 giờ 00 thì thời gian chuyển hồ sơ được tính vào đầu giờ sáng ngày
làm việc tiếp theo.
+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận kết quả từ các Sở,
ban ngành và trả cho cá nhân, tổ chức ngay trong buổi làm việc.

