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V/v tạm dừng xác nhận hồ sơ xin
cấp bản sao bằng tốt nghiệp
THCS phục vụ việc rà soát văn
bằng, chứng chỉ vì lý do tránh
dịch Covid - 19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1110/UBND-NC ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh
Phú Yên về việc rà soát, xử lý việc sử dụng và cấp phát văn bằng chứng chỉ,
giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật; ngày 16/3/2020, Ban Chỉ đạo rà
soát văn bằng, chứng chỉ đã ban hành Công văn số 01/HD-BCĐ về việc hướng
dẫn rà soát, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, theo đó: tất cả cán
bộ, công chức, viên chức ở ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, cơ quan,
đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh phải thực hiện việc kê khai
thông tin và đối chiếu với bản gốc các loại văn bằng chứng chỉ hiện có.
Tuy nhiên, do bị thất lạc hồ sơ cấp học trung học cơ sở (THCS) nên thời
gian vừa qua, cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh
đã tập trung về Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với số lượng rất đông để xin
xác nhận cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS phục vụ việc rà soát văn bằng,
chứng chỉ, khả năng dẫn đến nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao.
Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Công văn số
1576/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày
27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng,
chống dịch Covid-19, theo đó: UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban,
ngành khẩn trương dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20
người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người
với người tại các địa điểm công cộng.
Để tránh lây lang dịch Covid-19, Sở GDĐT thông báo tạm dừng giải quyết
việc xin xác nhận các thủ tục liên quan đến cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS tại cơ
quan Sở GDĐT từ ngày 31/3/2020 cho đến khi có thông báo mới. Riêng thủ tục

xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn thực hiện bình thường
tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Công văn này thay thế Công văn số 224/SGDĐT-TTr ngày 30/3/2020 của
Sở GDĐT về việc tạm dừng giải quyết thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp
THCS, THPT phục vụ việc rà soát văn bằng, chứng chỉ vì lý do tránh dịch
Covid-19.
Sở GDĐT đề nghị: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành
phố: thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý biết
và thực hiện./.
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