
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ CHÍNH HÀNH CÔNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 (Kèm theo Quyết định số: 3200/QĐ-CT ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 
 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 

TT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ Lĩnh vực Ghi chú 

1 Xét tuyển học sinh vào 

trường dự bị đại học 

 

Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi 

dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại 

học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối 

với học sinh hệ dự bị đại học. 

 

Thi, tuyển sinh Số thứ tự 6, phụ lục 01, 

quyết định số 2580/QĐ-CT 

ngày 20 tháng 9 năm 2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc Bộ thủ 

tục hành chính được chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

B. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

1 

Đề nghị miễn 

giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học 

tập,hỗ trợ tiền 

đóng học phí đối 

với người học tại 

các cơ sở giáo 

dục mầm non, 

giáo dục phổ 

thông, giáo dục 

thường xuyên, 

- 22 ngày làm việc đối với người 

học tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên, giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học công 

lập; 

- 08 ngày làm việc với người học 

tại các cơ sở giáo dục mầm non 

giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên, giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học ngoài 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Vĩnh 

Phúc (Địa chỉ: số 

5 đường Nguyễn 

Trãi, phường 

Liên Bảo , thành 

phố Vĩnh Yên , 

tỉnh Vĩnh Phúc). 

 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc 

nộp trực 

tuyến kèm 

theo bản 

mềm đến 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 

của Chính phủ 

quy định về cơ chế 

thu, quản lý học 

phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục 

quốc dân và chính 

sách miễn, giảm 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

được thực hiện tại 

phần II Quyết 

định số 3385/QĐ-

BGDĐT ngày 15 

tháng 10 năm 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giáo dục dạy 

nghề và giáo dục 

đại học 

công lập; cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học thuộc 

doanh nghiệp nhà nước, tổ chức 

kinh tế. 

(Kinh phí cấp bù miễn, giảm học 

phí; hỗ trợ đóng học phí được cấp 

theo thời gian học thực tế nhưng 

không quá 9 tháng/năm học đối với 

trẻ em mầm non, học sinh phổ 

thông, học viên tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên và 10 tháng/năm học 

đối với học sinh, sinh viên học tại 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học và thực hiện chi 

trả cho người học 2 lần trong năm 

vào đầu các học kỳ của năm học.  

     Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi 

phí học tập trực tiếp cho các đối 

tượng quy định tại Điều 18 Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP với mức 

150.000 đồng/học sinh/tháng để 

mua sách, vở và các đồ dùng học 

tập khác. Thời gian được hưởng 

theo thời gian học thực tế và không 

quá 9 tháng/1 năm học và thực 

hiện chi trả 2 lần trong năm vào 

đầu các học kỳ của năm học.  

     Trường hợp cha mẹ (hoặc 

người giám hộ), học sinh phổ 

thông, học viên học tại cơ sở giáo 

dục thường xuyên, học sinh, sinh 

viên học tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục đại học 

chưa nhận được tiền cấp bù học 

Vĩnh Phúc học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phí và hỗ trợ chi phí học tập theo 

thời hạn quy định thì được truy 

lĩnh trong lần chi trả tiếp theo). 

 

C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực: Giáo dục trung học 

1 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học phổ 

thông 

  

02 ngày làm việc 

  

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉn h Vĩnh 

Phúc (Địa chỉ : 

số 5 đường 

Nguyễn Trãi , 

phường Liên 

Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên , tỉnh 

Vĩnh Phúc). 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc 

nộp trực 

tuyến đến 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Vĩnh Phúc  

Không 

Quyết định số 

51/2002/QĐ-

BGD&ĐT ngày 

25 tháng 12 năm 

2002 ban hành 

quy định chuyển 

trường và tiếp 

nhận học sinh học 

tại các trường 

trung học cơ sở và 

trung học phổ 

thông. 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

được thực hiện tại 

số thứ tự 7 điểm I, 

mục B, phần II 

Quyết định số 

2108/QĐ-

BGDĐT ngày 24 

tháng 6 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo. 

II Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh 

1 

Đăng ký dự thi 

cấp chứng chỉ 

ứng dụng công 

nghệ thông tin 

 

25 ngày làm việc 

 

Trung tâm Giáo 

dục thường 

xuyên tinh Vĩnh 

Phúc (Địa chỉ: 

Số 43 đường 

Chu Văn An, 

phường Liên 

Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên , tỉnh 

Vĩnh Phúc) 

Hoặc Trung 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu điện đến 

trung tâm 

Giáo dục 

thường 

xuyên tỉnh 

hoặc trung 

tâm Công 

nghệ thông 

tin và truyền 

Theo 

quy định 

 Thông tư liên tịch 

số 17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT 

ngày 21/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông quy 

định tổ chức thi và 

cấp chứng chỉ ứng 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

được thực hiện tại 

số thứ tự 1 điểm 

IX, mục B, phần 

II Quyết định số 

2108/QĐ-

BGDĐT ngày 24 

tháng 6 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tâm Công nghệ 

Thông tin và 

Truyền thông 

thuộc Sở Thông 

tin và truyền 

thông tỉnh Vĩnh 

Phúc (Địa chỉ: 

Số 396 đường 

Mê Linh, 

Phường Khai 

Quang, thành 

phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc) 

thông. dụng công nghệ 

thông tin.  

tạo 

2 

Đăng ký xét 

tuyển học theo 

chế độ cử tuyển 

24 ngày làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Vĩnh Phúc (Địa 

chỉ: số 5 đường 

Nguyễn Trãi , 

phường Liên 

Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên , tỉnh 

Vĩnh Phúc). 

Trực tiếp 

hoặc qua bưu 

điện hoặc 

nộp trực 

tuyến đến 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Vĩnh Phúc  

Không 

Nghị định số 

141/NĐ-CP ngày 

08/12/2020 của 

Chính phủ quy 

định chế độ cử 

tuyển đối với học 

sinh, sinh viên dân 

tộc thiểu số. 

 

 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

được thực hiện tại 

số thứ tự 7 điểm 

IX, mục B, phần 

II Quyết định số 

2108/QĐ-

BGDĐT ngày 24 

tháng 6 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo.  
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