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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường Môi trường Việt Nam.
Địa chỉ: 220-222, Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố
Hồ Chí Minh.
Mã số biên nhận : 000.00.32.H48-200615-2146.
Người nộp hồ sơ: ông Lê Văn Tuấn, địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Bình
Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0905808978.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị thành lập, cho phép thành lập
Trường Trung cấp kỹ thuật FPT.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị
Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường Môi trường Việt Nam,bổ sung, hoàn
thiện hồ sơ, cụ thể như sau:
1. Đề nghị Nhà đầu tư phải đảm bảo điều kiện thành lập, cho phép thành
lập trường trung cấp, cụ thể: “Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện
tích đất sử dụng tối thiểu của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô
thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị” (theo quy định tại Chương II Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ về việc 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).
2. Đề nghị Nhà đầu tư bổ sung hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường
trung cấp, gồm:
- 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.

- Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục
nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trong đó đối với trường trung
cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng.
- Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá
nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
(Theo quy định tại Chương II - Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Nghị
định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc 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).
3. Ngoài ra, đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu về điều kiện đầu tư và hoạt
động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP
ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ về việc 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 để đảm bảo các thủ tục hành
chính đúng theo quy định.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường
Môi trường Việt Nam gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ
và Trả kết quả trước ngày 30/7/2020 để được giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường
Môi trường Việt Nam;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, DN.
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