
Thủ tục 51: Thu hồi Quyết định công nhận trường mầm non và phổ 

thông đạt tiêu chí chất lượng cao (TT02 của Quyết định 993/QĐ-UBND ngày 

29/02/2016) 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Bộ phận một cửa tiếp nhận văn bản đề nghị thu hồi Quyết định 

công nhận trường chất lượng cao của cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn vị 

trường có vấn đề vi phạm pháp luật hoặc vi phạm về cam kết chất lượng; 

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra, vào sổ và chuyển hồ sơ, văn bản đề 

nghị của cơ quan có thẩm quyền đến Thanh tra Sở GD&ĐT; 

Bước 3: Sở GD&ĐT tiến hành thẩm định, lấy ý kiến của các Sở ngành có 

liên quan; 

Bước 4: Sở GD&ĐT tổng hợp ý kiến, trình UBND Thành phố xem xét; 

Bước 5: UBND Thành phố ra Quyết định thu hồi Quyết định công nhận 

trường chất lượng cao đối với trường mầm non hoặc trường phổ thông khi đơn vị 

vi phạm pháp luật hoặc không còn đủ khả năng thực hiện các cam kết về tiêu chí 

chất lượng cao. 

2. Cách thức thực hiện 

Cách 1: Tổ chức, cá nhân nộp văn bản đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả (bộ phận một cửa) Sở GD&ĐT Hà Nội. 

Cách 2: Tổ chức, cá nhân nộp văn bản đề nghị qua đường bưu điện (nếu 

hồ sơ hợp lệ, thời hạn giải quyết tính từ ngày nhận được hồ sơ theo dấu bưu điện) 

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính- Sở 

GD&ĐT Hà Nội. 

Địa chỉ: Số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

3. Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị thu hồi quyết định công nhận trường chất lượng cao của 

cơ quan có thẩm quyền; 

- Các chứng cứ, số liệu kèm theo. (nếu có). 

4. Số lượng: 01 bộ chính. 

5. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức 

7. Cơ quan thực hiện TTHC. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GDĐT HN. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Văn 

phòng UBNDTP. 

8. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 



9. Lệ phí: Chưa có quy định 

10. Tên mẫu tờ khai 

- Văn bản đề nghị thu hồi QĐ trường đạt tiêu chí chất lượng cao; 

- Bản tự kiểm điểm, đánh giá mức độ vi phạm của trường; 

11. Yêu cầu, điều kiện 

- Trường bị thu hồi Quyết định, phải thu hồi ngay biển hiệu chất lượng cao. 

- Trường tổ chức giảng dạy và hoạt động như những trường bình thường khác. 

12. Căn cứ pháp lý 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; 

- Luật Thủ đô ngày 21/11/2012; 

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về Kiểm soát thủ tục hành chính. 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-75-2006-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-342d.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-1a1b1.html

