UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số2914 /QĐ-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ- CP ngày 07/8/2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định
của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Sở Công thương tại Công và Văn phòng UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 danh mục thủ tục hành
chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Sửa đổi 11 danh mục thủ tục hành chính từ thẩm quyền cấp tỉnh sang thẩm
quyền cấp huyện thực hiện: Số thứ tự 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Phần A, mục VII lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đã công bố tại Phụ lục kèm theo
Quyết định số 2476/QĐ-CT ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (Có phụ
lục kèm theo).
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan rà soát, chuẩn hóa, tạo dịch vụ phần mềm, tích hợp, đồng bộ dữ
liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 12
danh mục thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 nêu trên và đôn đốc Sở Công
thương, UBND cấp huyện triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban,
ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, KS2.
( L- 45b)

Lê Duy Thành
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG
TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THỰC HIỆN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-CT ngày tháng 11 năm 2020
của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CẤP TỈNH

I

Sở Công thương

1

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình
khuyến mại

B

CẤP HUYỆN

DỊCH VỤ
CÔNG TRỰC
TUYẾN
Mức
Mức
độ 3
độ 4

X

I

Giáo dục và Đào tạo

1

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá
nhân, tổ chức thành lập trường)

2

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

x

3

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá
nhânđề nghị thành lập trường tiểu học).

x

4

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

x

5

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

x

6

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

7

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

x

8

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

x

9

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

x

10

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

x

11

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và
hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

x

Tổng cộng: 12 TTHC
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x

x

