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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Nông, ngày   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp duṇg hê ̣ thống quản lý chất lươṇg theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoaṭ đôṇg của các cơ quan, tổ chức thuôc̣ hê ̣

thống hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ xác nhâṇ Giám đốc Sở Giáo duc̣ và Đào taọ về hê ̣thống quản lý chất 

lươṇg áp duṇg có hiêụ lưc̣; 

Theo đề nghi ̣của Chánh Văn phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hê ̣ thống quản lý chất lươṇg taị Sở Giáo duc̣ và Đào taọ 

phù hơp̣ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy điṇh taị Quyết điṇh 

số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các 

liñh vưc̣ hoaṭ đôṇg trong Phu ̣luc̣ ban hành kèm theo Quyết điṇh này.  

Điều 2. Quyết điṇh này có hiêụ lưc̣ kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Văn phòng Sở, các Phòng thuộc Sở, Ban điều hành xây dựng, áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và các cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:           
- Như điều 3; 

- Sở Khoa hoc̣ và Công nghê ̣(để biết); 

- Lưu VT, VP.  

                                                                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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BẢNG CÔNG BỐ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với thủ tục hành chính (Theo phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

 

 

 Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Đắk Nông,  tháng  8 năm 2020 

                                                                                

 GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 

   



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 

9001:2015 

(kèm theo Quyết định của Sở GDĐT 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Phòng chuyên môn 

thực hiện 

1 
Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học phổ thông tư thục 

TCCB-TC 

2 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 
TCCB-TC 

3 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 
TCCB-TC 

4 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 
TCCB-TC 

5 
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, 

tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) 

TCCB-TC 

6 
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc 

cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục 

TCCB-TC 

7 
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo 

dục 

TCCB-TC 

8 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 
TCCB-TC 

9 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên 
TCCB-TC 

10 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên 
TCCB-TC 

11 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 
TCCB-TC 

12 
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất 

là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 

TCCB-TC 

13 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú 
TCCB-TC 

14 
Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 

TCCB-TC 

15 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên 
TCCB-TC 

16 
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo 

dục trở lại 

TCCB-TC 

17 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên 
TCCB-TC 

18 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên 
TCCB-TC 



19 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 
GDTX-CTTT 

20 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 
GDTX-CTTT 

21 
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở 

lại 

GDTX-CTTT 

22 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 
GDTX-CTTT 

23 
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân 

tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 

GDTX-CTTT 

24 

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 

công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát 

triển giáo dục hòa nhập tư thục 

TCCB-TC 

25 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 

hoạt động giáo dục 

TCCB-TC 

26 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 

hoạt động trở lại 

TCCB-TC 

27 
Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển 

giáo dục hòa nhập 

TCCB-TC 

28 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 
TCCB-TC 

29 
Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành 

lập trường trung cấp sư phạm tư thục 

TCCB-TC 

30 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm 
TCCB-TC 

31 
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm 

ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 

TCCB-TC 

32 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 

TCCB-TC 

33 
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với 

nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 

TCCB-TC 

34 
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép 

thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục 

TCCB-TC 

35 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du 

học 

GDTX-CTTT 

36 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia GDTH-GDMN 

37 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia GDTH-GDMN 

38 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia GDTrH-QLCL 



39 
Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục  

GDTrH-QLCL 

40 
Cấp giấy chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

GDTrH-QLCL 

41 
Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng 
giáo dục 

GDTrH-QLCL 

42 Phê duyệt liên kết giáo dục GDTX-CTTT 

43 Gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục GDTX-CTTT 

44 
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên 

liên kết 

GDTX-CTTT 

45 

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

TCCB-TC 

46 
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

TCCB-TC 

47 

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam 

 

TCCB-TC 

48 
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  

TCCB-TC 

49 

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  

TCCB-TC 

50 

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục 

đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

TCCB-TC 

51 
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
TCCB-TC 

52 
Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh dịch vụ tư vấn du học  

GDTX-CTTT 

53 Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại  GDTX-CTTT 

54 

Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao 

đẳng.)  

TCCB-TC 

55 

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, 

trường cao đẳng.) 

TCCB-TC 

56 
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động 

giáo dục  

TCCB-TC 

57 

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa 

phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường 

trung học phổ thông  

TCCB-TC 

58 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở TCCB-TC 



vùng có điều kiện kinh,tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

59 Đào tạo cán bộ, công chức TCCB-TC 

60 xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên GDTrH-QLCL 

61 
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư 

thục 

GDTX-CTTT 

62 
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận 

GDTX-CTTT 

63 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ GDTX-CTTT 

64 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông GDTrH-QLCL 

65 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học GDTrH-QLCL 

66 
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm 

giáo dục thường xuyên 

GDTrH-QLCL 

67 
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự 

túc vào học tại Việt Nam 

GDTrH-QLCL 

68 
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa 

GDTrH-QLCL 

69 
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa 

GDTrH-QLCL 

70 
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm đối với cấp trung học phổ thông 

GDTrH-QLCL 

71 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài GDTrH-QLCL 

72 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia GDTrH-QLCL 

73 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông GDTrH-QLCL 

74 
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ 

sở nước ngoài cấp 

GDTrH-QLCL 

75 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ GDTrH-QLCL 

76 
Thẩm tra văn bằng 

 

GDTrH-QLCL 

77 
 Giải quyết tố cáo 

 

Thanh tra 

78 
Tiếp công dân 

 

Thanh tra 

79 
Giải quyết khiếu nại lần 1 

 

Thanh tra 

80 
Giải quyết khiếu nại lần 2  

 

Thanh tra 

81 Xét thi đua khen thưởng Văn phòng 
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