
Thủ tục 06: Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (TT01 của Quyết định 

2563/QĐ-BGDĐT) ngày 10/7/2018. 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 

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

sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 

theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ 

sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản trực 

tiếp hoặc qua bưu điện, thư điện tử cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn 

xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có 

văn bản trả lời. 

Bước 4: Trong thời hạn 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền,  Sở Giáo dục và Đào tạo 

thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ 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 hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 13 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

c) Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo 

dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng 

chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế 

hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai 

đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo 

dục quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
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d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu 

của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường 

hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của 

khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với 

quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và các giấy tờ pháp 

lý liên quan; 

đ) Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục; 

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 35 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

3.2. Số lượng hồ sơ  01 bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: 27 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư nước ngoài. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  uyết định cho ph p thành lập cơ 

sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

8. Lệ phí: Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 13 tại Phụ 

lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

- Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 14 tại Phụ lục Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP. 

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

10.1. Năng lực tài chính: 

a) Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non phải có suất đầu tư ít 

nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn 

đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất. Kế 

hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. 

b) Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít 

nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số 

vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, 

nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. 

10.2. Cơ sở vật chất, thiết bị: 

10.2.1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non: 
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a) Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt 

bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lóp, số trẻ với bình quân 

ít nhất 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 12 m2/trẻ đối với khu vực 

nông thôn; 

b) Có phòng học, phòng ngủ của trẻ và các phòng chức năng phù hợp về 

diện tích, ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng chăm sóc và giáo dục trẻ; 

c) Có văn phòng nhà trường, phòng ban giám hiệu, phòng hành chính quản 

trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên phù hợp về diện tích, 

trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo 

dục trẻ; 

d) Có hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, phòng vệ sinh phù hợp, có 

thiết bị vệ sinh bảo đảm an toàn, sạch sẽ, đáp ứng mọi sinh hoạt của trường; 

đ) Có nhà bếp được tổ chức theo quy trình hoạt động một chiều với các 

thiết bị, đồ dùng phù hợp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nếu trường tổ chức 

nấu ăn cho trẻ; 

e) Có sân chơi, tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển 

trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

g) Trong khu vực trường có cây xanh. Toàn bộ các thiết kế xây dựng và trang 

thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

10.2.2. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: 

a) Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt 

bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm 

vùng miền, với mức bình quân ít nhất là 06 m2/học sinh đối với khu vực thành 

phố, thị xã và 10 m2/học sinh đối với khu vực nông thôn; 

b) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm mức bình quân ít nhất 

là 2,5 m2/học sinh; 

c) Có văn phòng nhà trường, ban giám hiệu, phòng giáo viên, phòng họp 

phù hợp; 

d) Có phòng học bộ môn (đối với trường trung học cơ sở và trường trung 

học phổ thông), thư viện, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, bảo đảm các tiêu 

chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

đ) Có phòng tập thể dục đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin 

học, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hòa nhập, phòng y tế 

học đường. Có nhà ăn, phòng nghỉ trưa nếu tổ chức học bán trú; 

e) Có hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh phù hợp với quy mô của cơ sở giáo 

dục, bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 
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g) Có sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện 

tích mặt bằng của trường. Có tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường 

với biển trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP. 

10.3. Chương trình giáo dục: 

10.3.1. Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu 

tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương 

hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn 

giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong 

mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình 

độ đào tạo. 

10.3.2. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy: 

a) Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

b) Chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông của 

nước ngoài đối với các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 

Nghị định này; 

10.3.3. Thực hiện nội dung giáo dục, đào tạo bắt buộc đối với người học là 

công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

10.4. Đội ngũ nhà giáo  

10.4.1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non: 

a) Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc 

tương đương; 

b) Số trẻ em tối đa trong 01 nhóm hoặc lớp được quy định như sau  

Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 

- Trẻ em 03 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ em/nhóm; 

- Trẻ em 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em/nhóm; 

- Trẻ em 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em/nhóm. 

Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 

- Trẻ em 03 - 04 tuổi: 25 trẻ em/lóp; 

- Trẻ em 04 - 05 tuổi: 30 trẻ em/lớp; 

- Trẻ em 05 - 06 tuổi: 35 trẻ em/lớp. 

c) Số lượng giáo viên trong 01 nhóm hoặc lớp được quy định như sau  

- Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 05 trẻ em/giáo viên; 

- Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 10 - 12 trẻ em/giáo viên. 
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10.4.2. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: 

a) Giáo viên ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương; 

b) Số lượng giáo viên ít nhất phải bảo đảm tỷ lệ: 1,5 giáo viên/lớp đối với 

trường tiểu học, 1,95 giáo viên/lớp đối với trường trung học cơ sở và 2,25 giáo 

viên/lớp đối với trường trung học phổ thông; 

c) Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 30 học sinh/lớp đối với trường 

tiểu học, 35 học sinh/lớp đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

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

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

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

- Quyết định số 2563/ Đ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng 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. 

 

  



6 

 

6 
 

Mẫu số 13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

……………., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (hoặc phân 

hiệu cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài) 
Kính gửi  ……………(1)……………… 

Tên nhà đầu tư  ………………………….(2)................................  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh/doanh nghiệp số  ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 

Xin ph p thành lập cơ sở giáo dục (hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại 

học) có vốn đầu tư nước ngoài với các nội dung chính như sau  

1. Tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục  

Tên bằng tiếng Việt  ..............................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài  ........................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính  .........................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư  …………………………(3)......................................  

4. Diện tích đất sử dụng  ………. Diện tích xây dựng.....................  

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê)  .................................................  

5. Phạm vi hoạt động  ………………………(4)....................................  

6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt động  

........................  

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp  ............................................  

8. Thời hạn hoạt động  ..................................................................  

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật 

Việt Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

Kính đề nghị  ……………….(1)…………….. xem x t, quyết định./. 

  

  Đại diện theo pháp luật của nhà đầu 

tư 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Cấp có thẩm quyền cho ph p thành lập cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ 

sở giáo dục; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay; 

(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dục hoặc phân 

hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài xin ph p thành lập.  
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Mẫu số 14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

(Hoặc  uốc hiệu và tên của tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế 

liên Chính phủ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) 

……………., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐỀ ÁN 

Thành lập ………… (tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu cơ sở giáo dục đại 

học có vốn đầu tư nước ngoài) 

(Mẫu gồm các nội dung chính để tham khảo và áp dụng cho từng loại hình cơ sở 

giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp) 

I. MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề; 

2. Cơ sở pháp lý. 

II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP ... 

1. Sự cần thiết thành lập. 

2. Mục tiêu đầu tư. 

3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực. 

4. Giới thiệu khái quát về chủ đầu tư. 

III. CƠ SỞ GIÁO DỤC (tên cơ sở giáo dục) 

1. Tên cơ sở giáo dục bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

2. Địa chỉ. 

3. Địa điểm xây dựng/thuê. 

4. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ. 

5. Ngành nghề, quy mô. 

6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận  Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng 

nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc 

dân của Việt Nam. 

IV. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY 

1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị ... 

2. Ban giám đốc/giám hiệu. 

3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn. 

4. Các phòng ban chức năng. 

5. Các tổ chức chính trị, xã hội. 

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP 

1. Vốn đầu tư. 

2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê. 
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3. Chương trình giáo dục. 

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. 

5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác. 

VI. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mục, 

phương án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện). 

2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên. 

3. Nguồn tài chính thực hiện. 

VII. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG 

1. Cơ sở pháp lý. 

2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người 

học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng ...) 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HỘI 

1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư. 

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội. 

IX. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA (tên cơ sở) VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁC 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

XI. PHỤ LỤC 

 


