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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

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 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-
CP ngày 14/3/2013 của Chính phủ về việc 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 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo 
cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh 
bãi bỏ Quyết định số 39/2001/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh ban 
hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có 
hộ khẩu thường tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao 
đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ 
thông trong nước và nước ngoài,  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
26/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2016, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Công bố bãi bỏ 05 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1409/QĐ-

UBND ngày 03/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Bộ 
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT An Giang. Cụ 
thể như sau: 

1. Thủ tục hỗ trợ học bổng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các 
trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học hệ chính quy ngoài tỉnh và nước ngoài 



đối với học sinh, sinh viên có điểm học lực từ giỏi trở lên và điểm rèn luyện xếp 
loại tốt cả năm. 

2. Thủ tục xét khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các 
trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học hệ chính quy ngoài tỉnh và nước ngoài 
đối với sinh viên đạt loại giỏi khi tốt nghiệp.  

3. Thủ tục khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các 
trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học nước ngoài đối với sinh viên cuối năm 
học có điểm học lực từ loại giỏi trở lên.  

4. Thủ tục trợ cấp đối với học sinh, sinh viên An Giang người dân tộc 
đang theo học ở các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp ngoài tỉnh. 

5. Thủ tục trợ cấp đặc biệt khó khăn đối với học sinh, sinh viên An Giang 
đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong 
và ngoài tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, 

ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ - Vụ CCHC; 
- Cục kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp; 
- TU, HĐND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, PPC. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

Vương Bình Thạnh 
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