
Thủ tục 03: Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các 

bên liên kết  (TT03 của Quyết định 2563/QĐ-BGDĐT) 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Các bên liên kết nộp    s  c o ở Giáo dục và Đào tạo.  

Bước 2: Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ h  s   ợp 

lệ, c  quan tiếp nhận h  s  tổ chức thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông 

báo trên p ư ng tiện t ông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dục c ưa được chấm dứt 

t ì giám đốc sở giáo dục và đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do; 

2. Cách thức thực hiện: Gửi h  s  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/; qua bưu điện; hoặc trực tiếp  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

3.1. Thành phần h  s : 

Đ n đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của 

Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do c ấm dứt, kèm theo 

p ư ng án c ấm dứt liên kết, các biện p áp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 

người học, người lao động, p ư ng án giải quyết tài chính, tài sản; 

3 2   ố lượng    s    01 bộ h  s  bản chính; bản sao: 0 

4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được h  s   ợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: C  sở giáo dục mầm non tư 

thục, c  sở giáo dục phổ t ông tư t ục của Việt Nam và c  sở giáo dục hoạt động 

hợp pháp ở nước ngoài, được c  quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc 

c  quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt liên kết 

giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

8. Lệ phí: Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đ n đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục 

với nước ngoài theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc chấm dứt liên kết giáo dục được thực hiện t eo đề nghị của các bên 

liên kết. 

b) Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách 

nhiệm: 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
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- Bảo đảm cho học sin  đang t eo  ọc c ư ng trìn  giáo dục tích hợp được 

tiếp tục học tập đến hết cấp học; 

- B i hoàn cho học sinh khoản chi phí học sin  đã nộp trong trường hợp 

liên kết bị chấm dứt hoạt động; 

- Thanh toán các khoản lư ng, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi 

khác của giáo viên và người lao động theo hợp đ ng lao động đã ký kết hoặc thỏa 

ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động. 

- Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 6 t áng 6 năm 2018 của C  n  p ủ 

quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩn  vực giáo dục; 

- Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công bố thủ tục  àn  c  n  được ban hành mới; thủ tục  àn  c  n  được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm 

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

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

năm 2019 lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 

thành phố Hà Nội. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

……………., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài 

K n  gửi  ………(1)………  

C úng tôi, n ững người ký tên dưới đây, đại diện c o các Bên t am gia 

liên kết, g m  

Bên Việt Nam ………………………  (2).................................................  

- Trụ sở  ........................................................................................................  

- Điện t oại  ...........................................................................................  

- Fax: ...........................................................................................................  

- Website: ..................................................................................................  

Bên nước ngoài: …………………………  (3).........................................  

- Trụ sở  .......................................................................................................  

- Điện t oại  .................................................................................................  

- Fax: ............................................................................................................  

- Website: .................................................................................................  

Đã được c o p ép t ực  iện liên kết giáo dục t eo Quyết địn  số  

…………(4)…………  

Đề ng ị   (1)   p ê duyệt c ấm dứt liên kết giáo dục nêu trên kể từ ngày    

tháng    năm    

Lý do c ấm dứt                                                                            

Trác  n iệm của c  sở giáo dục k i c ấm dứt liên kết                               

Chúng tôi xin cam kết: 

1  C ịu trác  n iệm  oàn toàn về sự trung t ực và sự c  n  xác của nội 

dung Đ n đề ng ị c ấm dứt và H  s  kèm t eo  

2  C ấp  àn  ng iêm c ỉn  các quy địn  của p áp luật Việt Nam  
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Tài liệu gửi kèm theo gồm: 

1  Báo cáo tổng kết  oạt động liên kết kèm t eo các min  c ứng về quá 

trìn  tổ c ức, t ực  iện liên kết trong t ời gian được cấp phép; 

2  T ỏa t uận (Hợp đ ng)  ợp tác giữa các bên liên kết (bản tiếng An  và 

bản tiếng Việt); 

3  Kiến ng ị các nội dung (nếu có) trong Quyết địn  p ê duyệt c ấm dứt 

và giải trìn   

  

Bên Việt Nam 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 

Bên nước ngoài 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 
(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉn /t àn  p ố đã cấp p ép liên kết; 

(2) Tên c  sở giáo dục Việt Nam; 

(3) Tên c  sở giáo dục nước ngoài; 

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên c  quan ban  àn  

văn bản. 

 


