
Thủ tục 52: Phê duyệt chương trình giảng dạy bổ sung nâng cao 

đối với các trường Mầm non và phổ thông đạt chất lượng cao (TT03 của 

Quyết định 993/QĐ-UBND ngày 29/02/2016) 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1. Sở GĐ&ĐT Tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình bổ 

sung nâng cao đối với các trường chất lượng cao; 

Bước 2. Phòng chuyên môn chủ trì kiểm tra, trình Giám đốc Sở xem xét; 

Bước 3. Hội đồng cấp ngành tiến hành thẩm định chương trình bổ sung 

nâng cao theo cấp học; 

Bước 4. Giám đốc Sở ra Quyết định phê duyệt chương trình bổ sung nâng 

cao đối với trường mầm non hoặc trường phổ thông chất lượng cao. 

2. Cách thức thực hiện. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành 

chính - Sở GD&ĐT Hà Nội (Số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

3. Thành phần hồ sơ 

- Quyết định trường đạt tiêu chí chất lượng cao của UBND Thành phố; 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chương trình (của Trưởng phòng 

GDĐT quận, huyện hoặc Hiệu trưởng trường THPT; 

- Bộ chương trình giảng dạy nâng cao theo cấp học; 

- Bản thuyết minh về tính khả thi của chương trình; 

- Biên bản kiểm định của Hội đồng cấp cơ sở; 

4. Số lượng: 01 (bộ) chính và 07 bộ photo. 

5. Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

7. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn theo cấp học 

thuộc Sở; 

- Cơ quan phối hợp: Các Vụ chuyên môn thuộc Bộ và các phòng ban thuộc Sở. 

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

9. Lệ phí: Không 

10. Tên mẫu tờ khai 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình giảng dạy nâng cao để áp dụng 

đối với trường .......... chất lượng cao. (biểu mẫu 3a) 

- Biên bản thẩm định chương trình giảng dạy nâng cao của Hội đồng cấp 

cơ sở (Đối với chương trình cấp học mầm non, tiểu học, THCS do huyện ký gửi 

Sở. Đối với chương trình cấp THPT do Hiệu trưởng ký trình Sở.) (biểu mẫu 3b) 



- Sở sẽ có biên bản thẩm định đối với tất cả các chương trình của các đơn 

vị thuộc các cấp học đề nghị phê duyệt. 

11. Yêu cầu, điều kiện 

Trường phải hoạt động trên nguyên tắc phi lợi nhuận và tuân thủ những 

tiêu chí về cam kết chất lượng theo những quy định tại Quyết định 21/QĐ-

UBND của UBND Thành phố và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân Thành phố. 

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; 

- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc: Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố 

Hà Nội Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, 

chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ chất lượng cao áp dụng tại một 

số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; 

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố 

Hà Nội Ban hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao 

ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao. 

  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-75-2006-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-13357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-07-2007-qd-bgddt-dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-co-nhieu-cap-hoc-17998.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=24/6/2013&eday=24/6/2013
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-21-2013-qd-ubnd-bo-sung-chuong-trinh-giang-day-nang-cao-ha-noi-196349.aspx


Biểu mẫu 3a: Dùng cho thủ tục 3. (dùng chung cho các cấp học). 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

(quận, huyện, thị xã) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: ………… Hà Nội, ngày    tháng    năm 20.. 

  

TỜ TRÌNH 

Đề nghị kiểm tra, thẩm định và phê duyệt chương trình giảng dạy nâng cao cấp 

học ……………… để áp dụng đối với trường đạt tiêu chí chất lượng cao 

Kính gửi: Sở GD&ĐT Hà Nội. 

Căn cứ Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2013; 

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội Ban 

hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông chất lượng cao; 

Đoàn kiểm tra được thành lập theo quyết định số .... ngày.... tháng ... năm 20…. của UBND 

quận, huyện... đã tiến hành kiểm tra thẩm định chương trình giảng dạy nâng cao theo các tiêu 

chí quy định tại Quyết định 21/QĐ-UBND ngày ….. của UBND Thành phố đối chương trình 

giảng dạy của trường …… (có biên bản kiểm tra, thẩm định kèm theo). 

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định chương trình, Đoàn kiểm tra, thẩm định của quận, 

huyện…… nhất trí kết luận: Chương trình giảng dạy nâng cao của trường…………đã đạt các 

tiêu chí quy định tại Quyết định số 21/QĐ-UBND của UBND Thành phố. 

UBND quận, huyện... kính đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội, Hội đồng cấp Thành phố kiểm tra, 

thẩm định và ra quyết định phê duyệt chương trình giảng dạy nâng cao đối với 

trường……………… 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng chuyên môn theo cấp học; 

- Phòng GD&ĐT quận, huyện; 

- Lưu: VT-VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-21-2013-qd-ubnd-bo-sung-chuong-trinh-giang-day-nang-cao-ha-noi-196349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1


Biểu mẫu 3b: Dùng cho thủ tục 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

(quận, huyện, thị xã) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

  Hà Nội, ngày    tháng    năm 20.. 

BIÊN BẢN 

Kiểm tra, thẩm định chương trình giảng dạy nâng cao để áp dụng đối với các trường chất 

lượng cao 

Căn cứ Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2013; 

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội Ban 

hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông chất lượng cao; 

Hồi …… giờ …… ngày …… tháng .... năm 20.... 

Tại:……………………………… 

Đoàn kiểm tra, thẩm định chương trình giảng dạy nâng cao được thành lập theo Quyết định số 

.../QĐ-UBND ngày    tháng    năm      của Ủy ban nhân dân quận, huyện....đã tiến hành kiểm 

tra thẩm định chương trình giảng dạy nâng cao của trường ………… 

*Thành phần đoàn kiểm tra: 

1. Trưởng đoàn: Ông (bà).................................................................................................. 

2. Phó trưởng đoàn: Ông (bà)............................................................................................ 

3. Các ủy viên:.................................................................................................................. 

*Đại diện đơn vị được kiểm tra: 

1. Ông, bà........................................................................................................................ 

A. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Kiểm tra theo các tiêu chí quy định tại Quyết định 21/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND 

Thành phố Hà Nội. (Ghi nội dung cụ thể từng tiêu chí kiểm tra) 

Đối chiếu với từng tiêu chí và kết luận tiêu chí đã đạt yêu cầu hay chưa. 

B. KẾT LUẬN 

Đối chiếu với các quy định cụ thể về chương trình nâng cao được quy định tại Quyết 

định 21/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra thẩm định 

chương trình kết luận: Chương trình giảng dạy nâng cao của trường ……………… đã đáp ứng 

đủ các tiêu chí quy định tại QĐ 21/QĐ-UBND của UBND Thành phố. Kính đề nghị Hội đồng 

thẩm định kiểm tra và đề nghị Giám đốc ra Quyết định phê duyệt. 

 HIỆU TRƯỞNG TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

THƯ KÝ 

  CHỦ TỊCH UBND quận, 

Nguyễn Văn A 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-21-2013-qd-ubnd-bo-sung-chuong-trinh-giang-day-nang-cao-ha-noi-196349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1


 

 

 

 

 


