
Thủ tục 07: Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm 

non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Quyết định 2563/QĐ-BGDĐT) 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhà đầu tư     h  s  đ n     hoạt động giáo dục qua dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 tạ  địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/; hoặc qua bưu 

đ ện; hoặc g i trực t ếp h  s  đến Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Bước 2: Trường hợp h  s   hôn  đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày tiếp nhận h  s , Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằn  v n bản g i 

trực tiếp hoặc qua bưu đ ện hoặc thư đ ện t  cho nhà đầu tư. 

Bước 3: Trong vòng 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được h  s  hợp lệ 

theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớ  các c  quan, đ n vị 

có liên quan thẩm định theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định cho phép hoạt động. 

Trường hợp c  sở giáo dục chưa đủ đ ều kiện để hoạt động, trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, c  

quan tiếp nhận h  s  trả lời bằn  v n bản, tron  đó nêu rõ l  do. 

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

tạ  địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/; qua bưu đ ện; hoặc trực t ếp. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần h  s   

a) Đ n đ n     hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục Nghị định 

số 86/2018/NĐ-CP. 

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

Quyết định cho phép thành lập c  sở giáo dục mầm non; c  sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài;  

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu của giấy 

chứng nhận đ n     đầu tư và   ấy chứng nhận đ n     doanh n h ệp đối vớ  c  

sở đào tạo, b   dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài. 

d) Quy chế tổ chức, hoạt động của c  sở giáo dục mầm non/c  sở giáo dục 

phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài. 

đ) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình  óp vốn, vay vốn, tổng 

số vốn đầu tư đã thực hiện. 

e) Báo cáo giải trình về việc c  sở giáo dục mầm non/c  sở giáo dục phổ 

thông đã đáp ứng các nội dung quy định tạ  các Đ ều 35, 36, 37, 38 của Nghị định 

số 86/2018/NĐ-CP, đ ng thời g i kèm: 

- Danh sách Hiệu trưởn  (G ám đốc), Phó Hiệu trưởn  (Phó G ám đốc), 

trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng; 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
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- Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo v ên (c  hữu, thỉnh giảng); 

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo; 

- Chư n  trình,  ế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo 

khoa và tài liệu tham khảo chính; 

- Đố  tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; 

- Quy chế đào tạo; 

- Quy mô đào tạo (học sinh, học viên); 

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan; 

- Quy định về kiểm tra, đánh   á, côn  nhận hoàn thành chư n  trình môn 

học, mô đun, trình độ đào tạo; 

- Mẫu v n bằng, chứng chỉ sẽ được s  dụng. 

3.2. Số lượn  h  s : 01 bộ h  s . 

4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được h  s  hợp lệ 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: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định/V n bản cho ph p 

hoạt độn    áo dục của G ám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

8. Lệ phí: Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đ n đ n     hoạt động giáo dục theo Mẫu 

số 16 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

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

- Có Quyết định thành lập c  sở giáo dục mầm non/c  sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài; hoặc giấy chứng nhận đ n     đầu tư và   ấy 

chứng nhận đ n     doanh nghiệp đối vớ  c  sở đào tạo, b  dưỡng ngắn hạn có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của c  sở giáo dục mầm non/c  sở giáo 

dục phổ thông phù hợp vớ  quy định của pháp luật. 

- Đáp ứn  các đ ều kiện về vốn đầu tư, c  sở vật chất, thiết bị, chư n  

trình giáo dục, độ  n ũ nhà   áo quy định tạ  các Đ ều 35, 36, 37, 38 của Nghị 

định số 86/2018/NĐ-CP. 

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

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 n m 2018 của Ch nh phủ 

quy định về hợp tác, đầu tư của nước n oà  tron  lĩnh vực giáo dục; 

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

Đào tạo công bố thủ tục hành ch nh được ban hành mới; thủ tục hành ch nh được 



3 

 

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

vi chức n n  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. 
 

 

Mẫu số 16 

………(1)……… 

………(2)……… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số  …….. ……….., ngày…… tháng…… năm…….. 

  

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

K nh      ……………..(3)……………….. 

C  sở   áo dục  …………………………(4).......................................  

Tên bằn  t ến  V ệt  .....................................................................................  

Tên bằn  t ến  nước n oà   ...................................................................  

Tên v ết tắt (nếu có): ...........................................................................  

Địa chỉ trụ sở ch nh  ..................................................................................  

Tel  …………………… Fax  …………………..Ema l ..............................  

Được thành lập theo Quyết định số ... của ... n ày ... thán  ... n m ... 

Xin đ n     cấp ph p hoạt độn    áo dục vớ  các nộ  dun  ch nh như sau  

1. N ườ  đạ  d ện theo pháp luật của c  sở   áo dục  

- N ày s nh  ……………………. Quốc tịch .........................................  

- Số hộ ch ếu (hoặc CMND) ......................................................................  

- N ày cấp  ……………………………….N   cấp .................................  

- N   đ n     tạm trú tạ  V ệt Nam  ............................................................  

2. H ệu trưởn  (G ám đốc) c  sở   áo dục  
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- N ày s nh  …………………………. Quốc tịch ......................................  

- Số hộ ch ếu (hoặc CMND) ..................................................................  

- N ày cấp  ……………………………N   cấp .....................................  

- N   đ n     tạm trú tạ  V ệt Nam .............................................................  

3. Địa đ ểm hoạt độn   ..........................................................................  

4. Nộ  dun  hoạt độn    áo dục  ................................................................  

5. V n bằn /chứn  chỉ  ................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu trách nh ệm hoàn toàn về sự trun  thực và sự ch nh xác của nộ  

dun  Đ n x n đ n     cho ph p hoạt độn  và tà  l ệu  èm theo. 

- Chấp hành n h êm chỉnh các quy định của pháp luật V ệt Nam l ên quan 

đến hợp tác, đầu tư của nước n oà  tron  lĩnh vực   áo dục. 

  

  Đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo 

dục có vốn đầu tư nước ngoài 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm: 

-  

- 

Ghi chú: 
(1) Tên c  quan chủ quản (nếu có); 

(2) Tên c  sở   áo dục có vốn đầu tư nước n oà ; 

(3) Tên c  quan có thẩm quyền cho ph p hoạt độn    áo dục; 

(4) Tên c  sở có vốn đầu tư nước n oà  đã được ph p thành lập tạ  V ệt Nam. 

 


