
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-BGDĐT              Hà Nội, ngày      tháng  11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; 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 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định 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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

cơ sở vật chất và thiết bị trường học; 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 19 tháng 12 năm 2020. 

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thủ tục thẩm định, phê duyệt chương trình, 

dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài; thủ tục 

chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non 

dân lập tại Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;  

- Lưu: VT,VP(KSTTHC), PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Hoàng Minh Sơn 



 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC; LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝCỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BGDĐT ngày       tháng  11 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết 

bị trường học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 1.001931 

(B-BGD-

285169-

TT) 

Thẩm định, 

phê duyệt 

chương trình, 

dự án sử 

dụng nguồn 

ODA hoặc 

khoản viện 

trợ phi chính 

phủ nước 

ngoài 

Thông tư số 41/2020/TT-

BGDĐT ngày 03 tháng 11   

năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành trong 

lĩnh vực giáo dục 

Cơ sở 

vật chất 

và thiết 

bị 

trường 

học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non 

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

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 2.001908 

(B-BGD-

285267-

TT) 

Chuyển đổi 

cơ sở giáo 

dục mầm non 

bán công 

sang cơ sở 

giáo dục 

mầm non 

công lập 

Thông tư số 41/2020/TT-

BGDĐT ngày 03 tháng 11   

năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành trong 

lĩnh vực giáo dục 

Giáo 

dục 

mầm 

non 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 



2 

 

2 2.001908 

(B-BGD-

285267-

TT) 

Chuyển đổi 

cơ sở giáo 

dục mầm non 

bán công 

sang cơ sở 

giáo dục 

mầm non dân 

lập 

Thông tư số 41/2020/TT-

BGDĐT ngày 03 tháng 11   

năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành trong 

lĩnh vực giáo dục 

Giáo 

dục 

mầm 

non 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 
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