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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 2188/SLĐTBXH-LĐ 
V/v phối hợp trả lời câu hỏi của độc 

giả Nguyễn Việt Vân Anh. 

                      Cần Thơ, ngày  01  tháng  8 năm 2019 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

 

Nhận được Công văn số 2776/VPUB-TTĐT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phối hợp trả lời câu hỏi 

của độc giả Nguyễn Việt Vân Anh.  

Qua nghiên cứu nội dung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Cần Thơ trả lời như sau: 

1. Về Quy trình thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định  

a/ Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

 + Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

 + Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ 

trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 

 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp. 

 + Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm 

định. 

 Bước 2: Thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp 

 + Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 

 + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ 

sơ thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 
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 + Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định (công khai tại cuộc họp thẩm 

định), cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp không đủ điều kiện, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép 

thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và nêu rõ lý do. 

 Bước 3: Quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp 

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành 

lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp đã hoàn 

thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục. 

 b/ Cách thức thực hiện: gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 

 c/ Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, hồ sơ bao gồm: 

 + Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung cấp công lập; văn bản đề nghị cho phép thành lập của tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục. 

 + Đề án thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 

 +  Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, 

bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích 

sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy. 

 + Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất 

và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của 

pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày 

gửi hồ sơ. 

 Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục, ngoài các 

hồ sơ trên cần bổ sung: 

 + Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

 + Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề 

nghị thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp.  

 Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục có từ 02 

thành viên góp vốn trở lên, ngoài các hồ sơ trên cần bổ sung: 
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 + Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp của các thành viên góp vốn. 

 + Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập. 

 + Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp 

vốn thành lập. 

 + Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường trung 

cấp/ trung tâm. 

d/ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

e/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 

f/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập đối với trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập; quyết định cho phép thành 

lập đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục. 

h/ Lệ phí: Không. 

i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

+ Mẫu văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP . 

+ Mẫu đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II 

kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP . 

j/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp được thành lập, cho phép 

thành lập khi có đề án thành lập và đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. 

Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập khi thành lập 

phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy 

định. 

+ Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu 

đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; đối với trường trung cấp là 

10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị. 

+ Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn 

vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: 

   Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng. 

   Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 (năm mươi) tỷ đồng. 

+ Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (dự kiến về 

cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-143-2016-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-326965.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-143-2016-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-326965.aspx
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k/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị định số số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu có thể truy cập trên trang Web của 

Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, địa chỉ: 

http://cantho.gov.vn/wps/portal/soldtbxh. 

2. Về Đề án Hỗ trợ đào tạo nghề của Công ty, đến nay Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội chưa nhận được thông tin, đề nghị Công ty liên hệ Hội Liên hiệp 

phụ nữ để biết thêm. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ gửi ý kiến đến Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Cần Thơ để tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, LĐ(KT).02b.  
  

  
 

 

                                                                               Châu Hồng Thái 

        

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-143-2016-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-326965.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-396446.aspx
http://cantho.gov.vn/wps/portal/soldtbxh
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