
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SGDĐT-VP        
  

 Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2022 
 
 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy 

định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

 

Kính gửi:  Trưởng các phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. 

                

 Thực hiện Quyết định số 793QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Công văn số 2044/VP-VX ngày 26/7/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 

06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, 

đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, (gửi kèm theo), 

 Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

 Căn cứ các nội dung của Quyết định và phụ lục quy định của từng thủ 

tục hành chính, trong đó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 10 ngành nghề kinh doanh; Sở 

Giáo dục và Đào tạo phân công lĩnh vực theo dõi thủ tục hành chính đối với 

các phòng Sở như sau: 

1. Văn phòng Sở: 

- Dịch vụ tư vấn du học. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ: 

- Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; 

- Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 

phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

3. Phòng Giáo dục Mầm non:  

- Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non 

 4. Phòng Giáo dục Trung học: 

 - Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông; 

 - Hoạt động của trường chuyên biệt. 
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 5. Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học: 

 - Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên; 

 - Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; 

 - Hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

 - Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; 

 - Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 

phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

 6. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: 

 - Kiểm định chất lượng giáo dục. 

 Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được phân công, các phòng Sở trực tiếp 

theo dõi, rà soát, kiểm tra đối với các thủ tục hành chính phụ trách; đồng thời 

triển khai thực hiện các mẫu phụ lục được cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh được thông qua tại Điều 1 của Quyết định.  

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các phòng phối hợp với Văn phòng 

Sở triển khai Quyết định số 793QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ; đề xuất và báo cáo gửi UBND thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 

quy định.  

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các đơn vị, cá nhân  

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND thành phố (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Tổ CCHC; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT.                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC                            
 

 
 

Phạm Quốc Hiệu 
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