UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 418/SGDĐT-VP

Phú Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường sử dụng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
thuộc phạm vi quản lý của
Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND, ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về
việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở,
ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
1763/UBND-KGVX ngày 07/4/2020 về việc tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ
công trực tuyến;
Theo Công văn số 599/STTTT-CNTT, ngày 26/5/2020 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
trên địa bàn tỉnh;
Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 181/SGDĐT-VP, ngày 31/3/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên
cổng dịch vụ công tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của
Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc
triển khai các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành
chính, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến
(DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 phục vụ tổ chức và người dân. Chủ động tuyên
truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với
các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Giáo dục và Đào tạo. Cung cấp thông tin số điện thoại bộ phận Văn phòng Sở để
người dân thuận tiện liên hệ để được hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị
của người dân liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến khi có
yêu cầu.
2. Phổ biến, tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ
công tỉnh tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với các thủ tục
hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm
vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo danh mục ban hành tại Thông báo
số 174/TB-SGDĐT, ngày 28/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (đính kèm theo
văn bản này).
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3. Yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các
đơn vị trường học thực hiện nghiêm việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực
tuyến. Những hồ sơ thủ tục hành chính đã thông báo triển khai dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 không gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh
sẽ coi như không hợp lệ và không được giải quyết.
4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở có thẩm quyền giải quyết
các thủ tục hành chính có liên quan không nhận hồ sơ trực tiếp của phòng giáo
dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trường học khi chưa
hoàn thành các thao tác tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của
tỉnh.
5. Các cơ quan, đơn vị có thể tải file hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ
http://phuyen.edu.vn/he-thong-nghiep-vu/cai-cach-hanh-chinh/bieu-mau/huongdan-dang-ky-tai-khoan-va-nop-ho-so-truc-tuyen-tren-con.html
Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Mọi trao đổi,
phản hồi, vui lòng liên hệ bộ phận Văn phòng Sở, số điện thoại 02573842056 để
được hướng dẫn./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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