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 SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /TTr-SGDĐT 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

     Ninh Bình, ngày       tháng      năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 
 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 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 2284/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Giáo 

dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xây dựng dự thảo hồ sơ Quyết định công 

bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của 

Bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện; trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình; Dự thảo hồ sơ Quyết định công bố danh mục TTHC đã được 

gửi tới Văn phòng UBND tỉnh để kiểm soát chất lượng, ngay sau khi tiếp nhận ý 

kiến kiểm soát chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo hồ sơ Quyết định công bố danh mục (có 

phụ lục  TTHC kèm theo). 

         Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xem xét ban hành Quyết định 

công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình./. 
 

     Nơi nhận:  

      - Như kính gửi; 

      - Lãnh đạo Sở; 

      - Lưu: VT, TCCB, Th 5.  

 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 
                     Vũ Văn Kiểm 
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