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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng  

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày  15 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

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 và 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; 

Xét đề nghị của Vụ Giáo dục Mầm non và Chánh Văn phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 

2020. 

Bãi bỏ các nội dung đã công bố liên quan đến thủ tục “Hỗ trợ ăn trưa đối 

với trẻ em mẫu giáo” tại Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ hành chính được thay 

thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thủ trưởng 

các vụ, cục và đơn vị, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Các sở GDĐT, Sở GD, KH và CN Bạc Liêu; 

- Lưu: VT, Vụ GDMN, VP (KSTTHC: 02 bản). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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