6. Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
6.1. Trình tự thực hiện
a) Đối với trường TCCN trực thuộc các Bộ, ngành
- Nhà trường lập hồ sơ theo quy định và gửi 02 bộ tới Sở Giáo dục và Đào
tạo nơi trường đặt trụ sở chính kèm theo văn bản đề nghị kiểm tra xác nhận điều
kiện đăng ký hoạt động giáo dục;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản
của trường, Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đặt trụ sở chính phải tổ chức
kiểm tra và có biên bản kiểm tra thực tế và xác nhận về tình hình xây dựng
trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ghi trong hồ sơ đăng ký hoạt động giáo
dục của trường;
- Nhà trường gửi 02 bộ hồ sơ kèm theo biên bản kiểm tra thực tế và xác
nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tới cơ quan có thẩm quyền quyết định cho
phép hoạt động giáo dục. Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục
chỉ định cơ sở đào tạo có đủ điều kiện, thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức
thẩm định chương trình đào tạo. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo thực
hiện theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Căn cứ vào hồ sơ, biên bản kiểm tra xác nhận của Sở Giáo dục và Đào
tạo, kết quả thẩm định chương trình đào tạo, cấp có thẩm quyền ký quyết định
cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục. Trong nội dung quyết định cho
phép trường TCCN hoạt động giáo dục phải ghi rõ thời điểm nhà trường bắt đầu
hoạt động và các ngành được phép đào tạo.
Quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục phải gửi về Bộ
Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý (trừ các trường thuộc Bộ Giáo dục và
Đào tạo).
b) Đối với trường TCCN thuộc tỉnh
- Nhà trường lập hồ sơ theo quy định gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và có biên bản kiểm tra thực tế
về tình hình xây dựng trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ghi trong hồ sơ
đăng ký hoạt động giáo dục của trường;
- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ định cơ sở đào tạo có đủ điều kiện, thành lập
Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo. Quy trình thẩm
định chương trình đào tạo thực hiện theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ
TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ vào hồ sơ, biên bản kiểm tra, kết quả thẩm định chương trình đào
tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho phép trường TCCN
hoạt động giáo dục. Trong nội dung quyết định cho phép trường TCCN hoạt
động giáo dục phải ghi rõ thời điểm nhà trường bắt đầu hoạt động và các ngành
được phép đào tạo.
Quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục phải gửi về Bộ
Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.
6.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
b) Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục;
c) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường. Báo cáo
cần nêu cụ thể về đất xây dựng trường, số lượng phòng học, phòng làm việc,
phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; khu
thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng
trên khu đất; công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo
viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường;
d) Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật
chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với các ngành nhà trường dự
kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
đ) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
Số lượng hồ sơ: 04 bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, trong đó:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của trường
TCCN đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo
quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để nhà trường
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục,
cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định cho phép trường trung cấp chuyên
nghiệp hoạt động giáo dục.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Trường trung cấp chuyên nghiệp.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đối với trường TCCN trực
thuộc bộ);
- Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo (đối với trường TCCN thuộc tỉnh).
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định định cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo
dục của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đối với trường TCCN trực
thuộc bộ), Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo (đối với trường TCCN thuộc tỉnh).
6.8. Phí, lệ phí: Không.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường.
- Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho
người học, người dạy và người lao động.
- Có trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo
dục. Trong đó, diện tích sàn xây dựng không ít hơn 2m 2/học sinh và tổng diện
tích đất của trường không ít hơn 2 héc ta.
- Có chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo
viên đảm bảo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động giáo dục. Đối với trường TCCN tư thục, vốn điều lệ tối thiểu là 22,5
tỷ đồng, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất
đai.
- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên
nghiệp.

