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  Kính gửi: 

- Phòng Văn xã huyện Phú Quý; 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT trong tỉnh; 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; nhằm hạn chế 

người dân tiếp xúc nơi đông người và để phòng chống lây lan dịch bệnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo khuyến khích cá nhân, tổ chức tăng cường sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến. Cá nhân, tổ chức có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia: 

https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận: 

http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để tra cứu và thực hiện các Thủ tục hành 

chính (TTHC) như; Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Thành lập, cho 

phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng 

chỉ; Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (ngoài tỉnh),…  

Tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận; cá nhân, tổ chức chỉ cần thao tác 

trên máy tính hoặc điện thoại di động, ipad… hoàn thành hồ sơ và gửi hồ sơ qua 

Internet. Đối với dịch vụ công mức độ 3, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục 

hành chính tại nhà và chỉ đến bộ phận một cửa để nhận kết quả giải quyết TTHC. 

Đặc biệt, các TTHC mức độ 4 hoàn toàn thực hiện tại nhà, nhận kết quả và trả lệ 

phí qua nhân viên bưu điện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả cá nhân, tổ chức 

và cán bộ thực hiện TTHC qua môi trường mạng. 

Cá nhân, tổ chức cũng có thể tra cứu thông tin về các TTHC ngành Giáo dục  

thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện qua Cổng Thông tin điện tử huyện: 

liên hệ qua đường dây nóng của huyện, xã để tham khảo hướng dẫn của cán bộ 

phụ trách để thực hiện các TTHC. 

Đối với các TTHC mức độ 2 và các trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách 

phải giải quyết trực tiếp, khi đến cơ quan, người dân cần mang đầy đủ giấy tờ cần 

thiết có liên quan, chấp hành đúng quy định “5K” về phòng chống dịch Covid-19.  

http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/


So với việc thực hiện dịch vụ hành chính công truyền thống, việc sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến còn đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức, cá nhân, giảm thời 

gian gửi/nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại, tăng tính minh bạch của các cơ quan 

cung cấp dịch vụ và đem lại hiệu quả kinh tế cho cá nhân, tổ chức. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Bộ phận Một cửa của các cơ quan, đơn vị 

trong ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công 

việc, tổ chức phòng chống dịch Covid - 19; tận tình hướng dẫn, khuyến khích 

người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, 

đồng thời giảm bớt nỗi lo lây lan dịch bệnh Covid-19 khi cần giải quyết các 

TTHC. 

(Gửi kèm mẫu Hướng dẫn về thực hiện đăng ký và quy trình thực hiện 

TTHC).  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành quan tâm và phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP (K-02b).  

           GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

            Phan Đoàn Thái 
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