
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ  

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀT GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT Tên thủ tục hành 
Thời hạn 

giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thành lập phân hiệu của trường 

trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; 

cho phép thành lập phân hiệu của 

trường trung cấp tư thục trên địa 

bàn 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp. 

2 

Chấm dứt hoạt động liên kết đào 

tạo với nước ngoài của trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp – giáo dục thường xuyên và 

doanh nghiệp 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP  
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1
 

STT Tên thủ tục hành 
Thời hạn 

giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Nội dung 

sửa đổi 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

16 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Cách thức thực hiện;  

- Thời hạn giải quyết; 

- Yêu cầu điều kiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP  

2 

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Cách thức thực hiện;  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu điều kiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP  

3 

Giải thể trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Cách thức thực hiện;  

- Thành phần hồ sơ; 

- Thời hạn giải quyết. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

4 

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của 

trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và phân hiệu của trường 

trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Cách thức thực hiện;  

- Thành phần hồ sơ; 

- Thời hạn giải quyết. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

                                                 
1
 TTHC được công bố tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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thành phố trực thuộc trung ương 

5 

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập 

trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Cách thức thực hiện;  

- Thành phần hồ sơ; 

- Thời hạn giải quyết. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

6 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp đối với 

trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên và doanh nghiệp 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Đổi tên TTHC từ 

“Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp 

đối với trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp, 

doanh nghiệp”; 

- Cách thức thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Đối tượng thực hiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

7 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp đối với trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên và doanh 

nghiệp 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Đổi tên TTHC từ 

“Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề 

nghiệp đối với trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung 

cấp, doanh nghiệp”; 

- Cách thức thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Đối tượng thực hiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

8 
Cho phép thành lập trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

16 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

Không 

- Thành phần hồ sơ;  

- Thời hạn giải quyết; 

- Yêu cầu điều kiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  
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trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài hoạt động không vì lợi 

nhuận 

đủ hồ sơ XTĐT và 

HTDN tỉnh 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

9 
Chia, tách, sáp nhập trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không - Thành phần hồ sơ; 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

10 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động liên kết đào tạo với nước 

ngoài đối với trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên và doanh 

nghiệp 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Đổi tên TTHC từ 

“Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động liên kết đào tạo 

với nước ngoài đối 

với trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp và doanh 

nghiệp”; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Đối tượng thực hiện; 

- Thời hạn giải quyết; 

- Yêu cầu điều kiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

11 
Cho phép thành lập phân hiệu của 

trường trung cấp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Đối tượng thực hiện; 

- Thời hạn giải quyết; 

- Yêu cầu điều kiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

12 

Giải thể trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt 

động phân hiệu của trường trung 

cấp có vốn đầu tư nước ngoài 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 
- Thành phần hồ sơ;  

- Thời hạn giải quyết. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 
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13 
Đổi tên trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 
- Thành phần hồ sơ;  

- Thời hạn giải quyết. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

14 

Cho phép thành lập trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp tư thục hoạt động không vì 

lợi nhuận 

16 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

- Cách thức thực hiện;  

- Thời hạn giải quyết; 

- Yêu cầu điều kiện. 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

15 

Công nhận trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; 

trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài chuyển sang hoạt động 

không vì lợi nhuận 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không - Thành phần hồ sơ  

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC BÃI BỎ
2
 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành Căn cứ pháp lý 

1 
2.000044.000.00.00.H40 

 

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo 

trở lại đối với trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 

doanh nghiệp 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP. 

 

                                                 
2
 TTHC được công bố tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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