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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỆ THỐNG  

VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 02 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Nội dung sửa 

đổi, bổ sung 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp bản sao văn 

bằng, chứng chỉ 

từ sổ gốc 

Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận 

yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp 

nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. 

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được 

gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau 

khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

dấu bưu điện đến. 

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao 

từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng bản sao nhiều, nội 

dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra, đối 

chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không 

thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn cấp 

bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày 

làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản 

với người yêu cầu cấp bản sao. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

- Trình tự thực 

hiện 

- Thành phần 

hồ sơ 

- Căn cứ pháp 

lý 

Thông tư số 

21/2019/TT-

BGDĐT ngày 

29/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ 

GD&ĐT ban hành 

Quy chế quản lý 

bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông, bằng tốt 

nghiệp trung cấp 

sư phạm, bằng tốt 

nghiệp cao đẳng sư 

phạm, văn bằng 

giáo dục đại học và 

chứng chỉ của hệ 

thống giáo dục 

quốc dân 

2 

Chỉnh sửa nội 

dung văn bằng, 

chứng chỉ 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Nội dung sửa 

đổi, bổ sung 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp bản sao văn 

bằng, chứng chỉ 

từ sổ gốc 

Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận 

yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp 

nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. 

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được 

gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau 

khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

dấu bưu điện đến. 

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao 

từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng bản sao nhiều, nội 

dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra, đối 

chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không 

thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn cấp 

bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày 

làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản 

với người yêu cầu cấp bản sao. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC, 

UBND 

cấp huyện 

Không 

- Trình tự thực 

hiện 

- Thành phần 

hồ sơ 

- Căn cứ pháp 

lý 

Thông tư số 

21/2019/TT-

BGDĐT ngày 

29/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT 

ban hành Quy chế 

quản lý bằng tốt 

nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông, bằng tốt 

nghiệp trung cấp sư 

phạm, bằng tốt 

nghiệp cao đẳng sư 

phạm, văn bằng 

giáo dục đại học và 

chứng chỉ của hệ 

thống giáo dục 

quốc dân 

2 

Chỉnh sửa nội 

dung văn bằng, 

chứng chỉ 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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