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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018  
thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện công văn số 542/SGDĐT-VP ngày 27/3/2018 về việc rà soát, 

đánh giá TTHC năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2018 

thuộc lĩnh vực giáo dục và Đào tạo của huyện cụ thể như sau: 

I. TỔNG SỐ TTHC ĐÃ RÀ SOÁT: 10 TTHC, Trong đó: 

- Cấp huyện: 09 TTHC, gồm: 

+ TTHC chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non dân lập; 

+ TTHC chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non Công lập; 

+ TTHC công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

+ TTHC công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối 

với đơn vị cấp cơ sở; 

+ TTHC cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm đối với cấp trung học cơ sở; 

+ TTHC tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở; 

+ TTHC thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở; 

+ TTHC chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú; 

+ TTHC xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi. 

- Cấp xã: 01 TTHC, gồm: 

TTHC chuyển đổi  cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập. 

II. DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ GIỮ NGHUYÊN    

Kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung TTHC và yêu cầu, điều kiện để 

thực hiện TTHC: 10 TTHC, trong đó  

- Cấp huyện 09 TTHC;          (Có phụ lục kèm theo). 

- Cấp xã 01 TTHC  
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III. NỘI DUNG, PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA VÀ SÁNG KIẾN 

CẢI CÁCH TTHC:  Không. 

Sau khi rà soát việc thực hiện các thủ tục hành chính trên tại huyện, 

UBND huyện Tràng Định nhận thấy các thủ tục hành chính đó còn phù hợp với 

việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Do đó không có phương án đơn 

giản hóa và sáng kiến cải cách TTHC.  

Trên đây là Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, phó VP HĐND – UBND huyện; 
- Bộ phận TN&TKQ UBND huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Lương Quốc Toản 
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