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DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG
GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày
tháng 11 năm 2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
STT
1

Tên
thủ tục hành chính

Cách thức
thực hiện

Thời hạn giải quyết

Đề nghị miễn giảm
học phí, hỗ trợ chi
phí học tập, hỗ trợ
tiền đóng học phí
đối với người học
tại các cơ sở giáo
dục mầm non, giáo
dục phổ thông, giáo
dục thường xuyên,
giáo
dục
nghề
nghiệp và giáo dục
đại học

Nộp hồ sơ
trực tiếp hoặc
qua bưu điện
hoặc qua hệ
thống
giao
dịch điện tử
(nếu có).

Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí; hỗ trợ đóng học phí
được cấp theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9
tháng/năm học đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông,
học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên và 10 tháng/năm
học đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, giáo dục đại học và thực hiện chi trả cho người
học 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học.
Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các
đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐCP với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở
và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo
thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và
thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của
năm học.
Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh phổ
thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, học
sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo
dục đại học chưa nhận được tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi
phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong
lần chi trả tiếp theo
Trình tự thực hiện
a) Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

- Cơ sở giáo dục
(mầm non và
phổ thông công
lập)
- Bộ phận “Một
cửa” cấp huyện
- Bộ phận tiếp
nhận hồ sơ và
trả kết tại Trung
tâm Phục vụ
hành chính công
tỉnh Lào Cai
(Quầy giao dịch
của
Sở
GD&ĐT)

Không

Căn cứ pháp lý
Nghị
định
số
81/2021/NĐ-CP
ngày 27/8/2021 của
Chính phủ quy
định về cơ chế thu,
quản lý học phí đối
với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và
chính sách miễn,
giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập;
giá dịch vụ trong
lĩnh vực giáo dục
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STT

Tên
thủ tục hành chính

Cách thức
thực hiện

Thời hạn giải quyết
học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mầm non, học sinh
phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên;
học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục đại học thuộc đối tượng được miễn giảm
học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập nộp hồ sơ
quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP
ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản
lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số
81/2021/NĐ-CP) gửi cơ sở giáo dục.
b) Trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ:
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ
sở, cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc Phòng giáo dục đào
tạo (GDĐT): Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận
được đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học
tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở
địa bàn không đủ trường công lập, Hiệu trưởng nhà trường
có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh
được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ
tiền đóng học phí học sinh tiểu học tư thục gửi Phòng
GDĐT thẩm định;
- Đối với trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường
xuyên và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở GDĐT:
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề
nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Hiệu
trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập
danh sách học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi
phí học tập gửi Sở GDĐTthẩm định;
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
công lập: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được
đơn đề nghị miễn, giảm học phí, Thủ trưởng cơ sở giáo

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
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STT

Tên
thủ tục hành chính

Cách thức
thực hiện

Thời hạn giải quyết
dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có trách
nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối
với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách
học sinh, sinh viên, học viên được miễn, giảm học phí theo
mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định
số 81/2021/NĐ-CP gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.
Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, lập dự toán kinh phí
theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị
định số 81/2021/NĐ-CP gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình
cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán
ngân sách hàng năm;
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; cơ sở
giáo dục phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên tư
thục, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục:
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề
nghị miễn giảm học phí, cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí của người học, cơ
sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục phổ
thông tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, giáo
dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục có trách nhiệm
cấp cho người học giấy xác nhận theo quy định tại Phụ lục
VIII ban hành kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư
thục: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn
đề nghị miễn, giảm học phí, Thủ trưởng cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục có trách nhiệm xác
nhận hồ sơ miễn, giảm học phí đối với người học; đồng thời
lập danh sách người học được miễn, giảm học phí theo mẫu
quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số
81/2021/NĐ-CP gửi về Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội (LĐTBXH) nơi người học đăng ký thường trú để
thực hiện theo quy định.
c) Cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
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STT

Tên
thủ tục hành chính

Cách thức
thực hiện

Thời hạn giải quyết
dục công lập:
- Kinh phí thực hiện cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho cơ
sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng
năm theo hình thức giao dự toán. Việc phân bổ dự toán kinh
phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục
công lập được thực hiện đồng thời với thời điểm phân bổ dự
toán ngân sách nhà nước hàng năm. Khi giao dự toán cho
các cơ sở giáo dục, cơ quan chủ quản phải ghi rõ dự toán
kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho người học
thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đang theo học tại
cơ sở giáo dục công lập. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp
bù tiền miễn, giảm học phí cho cơ sở giáo dục công lập được
chuyển và hạch toán vào tài khoản thu học phí của cơ sở này
và được tự chủ sử dụng theo số lượng thực tế đối tượng được
cấp bù và quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của
đơn vị sự nghiệp công lập; trường hợp dự toán giao thực
hiện cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho cơ sở giáo dục công
lập cao hơn số lượng đối tượng thụ hưởng thực tế và mức
cấp bù theo quy định của Nhà nước thì cơ sở giáo dục báo
cáo cơ quan chủ quản để xử lý theo quy định hiện hành
d) Chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối
tượng đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ
thông công lập:
- Phòng GDĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí
hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người giám
hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung
học cơ sở; cha mẹ (hoặc học viên) học ở các cơ sở giáo dục
thường xuyên hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả,
quyết toán với Phòng GDĐT;
- Sở GDĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ
trợ chi phí học tập trực tiếp cho cha mẹ học sinh (hoặc học
sinh) trung học phổ thông, học viên học ở các cơ sở giáo dục

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
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STT

Tên
thủ tục hành chính

Cách thức
thực hiện

Thời hạn giải quyết
thường xuyên cấp tỉnh và học sinh học tại các cơ sở giáo dục
khác do Sở GDĐT quản lý hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo
dục chi trả, quyết toán với Sở GDĐT; Kinh phí hỗ trợ chi
phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học và chi trả 2
lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng
11; lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4;
Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu
giáo và học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo
thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp
theo;
đ) Chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học
tập đối với người học ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư
thục; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế:
- Phòng GDĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí
miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp (hoặc
ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ (hoặc người
giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học và học sinh
trung học cơ sở;
- Sở GDĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí
miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho
cha mẹ học sinh trung học phổ thông hoặc ủy quyền cho cơ
sở giáo dục chi trả; - Phòng LĐTBXH chịu trách nhiệm chi
trả, quyết toán kinh phí miễn, giảm học phí trực tiếp cho cha
mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; sinh viên đang học tại
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa
bàn;
- Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu
giáo, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục
thường xuyên, học sinh, sinh viên chưa nhận tiền cấp bù học
phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được
truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

6

STT

Tên
thủ tục hành chính

Cách thức
thực hiện

Thời hạn giải quyết
- Kho bạc Nhà nước căn cứ (i) Quyết định giao dự toán của
cấp có thẩm quyền (trong đó ghi rõ dự toán kinh phí miễn,
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập); (ii) chứng từ chuyển
tiền; thực hiện tạm ứng cho Phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT
hoặc cơ sở giáo dục (trường hợp được ủy quyền), Phòng
LĐTBXH. Phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT hoặc cơ sở giáo
dục (trường hợp được ủy quyền), Phòng LĐTBXH chịu
trách nhiệm chi trả cho đúng đối tượng được miễn, giảm học
phí, hỗ trợ chi phí học tập; sau khi chi trả thực hiện thanh
toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước căn
cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và Bảng kê chứng từ
tạm ứng/thanh toán để thanh toán tạm ứng cho đơn vị.
e) Chi trả tiền hỗ trợ đóng học phí cho học sinh tiểu học
(ở địa bàn không đủ trường công lập) trong cơ sở giáo
dục tư thục:
- Căn cứ vào hồ sơ tài liệu, số lượng học sinh được hỗ trợ và
mức hỗ trợ được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt,
Phòng GDĐT chịu trách nhiệm rút dự toán tại kho bạc để
chuyển khoản cho cơ sở giáo dục tiểu học tư thục. Cơ sở
giáo dục tiểu học tư thục chịu trách nhiệm chi trả cho đúng
đối tượng được hỗ trợ học phí. Cuối năm ngân sách và cuối
năm học, căn cứ vào số lượng học sinh được hỗ trợ học phí
thực tế trong từng học kỳ, cơ sở giáo dục tiểu học tư thục
xác định lại số tiền hỗ trợ đóng học phí và thanh quyết toán
với Phòng GDĐT để thực hiện quyết toán ngân sách theo
quy định; - Khi rút dự toán kinh phí hỗ trợ đóng học phí,
Phòng GDĐT phải gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi
Phòng GDĐT giao dịch: Quyết định giao dự toán của cấp có
thẩm quyền (trong đó có ghi cụ thể kinh phí hỗ trợ đóng học
phí), bản tổng hợp đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ đóng học phí
(gồm các nội dung: Họ tên học sinh tiểu học thuộc diện được
hỗ trợ đóng học phí hiện đang theo học tại từng trường tiểu
học tư thục; mức hỗ trợ đóng học phí được Hội đồng nhân

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
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Cách thức
thực hiện

Địa điểm
thực hiện

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

dân cấp tỉnh phê duyệt và tổng nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ
trợ đóng học phí) và chứng từ chuyển tiền. Kho bạc Nhà
nước thực hiện tạm ứng cho Phòng GDĐT để chuyển khoản
cho cơ sở giáo dục tiểu học tư thục. Căn cứ hồ sơ, chứng từ
thanh quyết toán cơ sở giáo dục tiểu học tư thục gửi, Phòng
GDĐT thực hiện thanh toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước.
Kho bạc Nhà nước căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
và Bảng kê chứng từ tạm ứng/thanh toán để thanh toán tạm
ứng cho Phòng GDĐT.
Ghi chú: Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 3385/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
II. DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT
1

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung
sửa đổi, bổ sung, thay thế

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày
phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên
27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế
thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục

Ghi chú
TTHC số thứ tự 62 (TTHC cấp tỉnh) được công bố tại
Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 123 thủ
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
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