
 

UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             
 

V/v tăng cường thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến đối với các thủ tục hành 

chính nội bộ của cơ quan đã được cung 

cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh 
 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2022  

Kính gửi:  

-   c      an  ng nh thuộc tỉnh   

-   c đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;  

-   c cơ quan Trung ương đ ng tr n địa   n tỉnh   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng GDĐT c c huyện, thị xã, thành phố; 

-   c đơn vị trực thuộc S  GDĐT; 

- Các trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tr n địa   n tỉnh;  

-  ơ s  giáo dục kỹ năng sống tr n địa   n tỉnh. 

 

Thực hiện   ng văn số 5436 U ND-VP ngày 16/5/2022 của  y  an nh n 

  n tỉnh     ịa – V ng T u về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nh  nước đã được cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Đ  tạo điều kiện thu n lợi v  tăng cường việc thực hiện  ịch vụ c ng trực 

tuyến đối với các thủ tục h nh ch nh thuộc th m quyền gi i quyết của S  Giáo dục 

v  Đ o tạo (GDĐT), S  GDĐT tri n khai một số th ng tin thực hiện như sau   

1. Tất c  c c hồ sơ thủ tục h nh ch nh thuộc th m quyền gi i quyết của    

GDĐT ph t sinh trong nội bộ cơ quan nh  nước đã được cung  ng  ịch vụ c ng 

m c độ 3 4 sẽ thực hiện theo hình th c trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công 

của tỉnh tại địa chỉ  https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn và không nộp hồ 

sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  

2. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến m c độ 3, 4 trên Cổng Dịch 

vụ công tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ https://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn  hoặc theo hướng dẫn tại Thông báo số 1508/TB- GDĐT ng y 

27/6/2022 của S  GDĐT (kèm file).  

3. Đối với Phòng GDĐT c c huyện, thị xã, thành phố    c đơn vị trực thuộc 

S  GDĐT tiếp tục thực hiện theo   ng văn số 1402  GDĐT-VP ngày 18/5/2022 

của S  GDĐT. 

4. Trong qu  tr nh thực hiện nếu c  kh  khăn  vướng m c đề nghị c c tổ 

ch c  c  nh n li n hệ c ng ch c - Nguyễn Thị Thanh Loan - chuyên viên của    

GDĐT tại Trung t m Phục vụ h nh ch nh c ng tỉnh ( u y số 18  số điện thoại  

0254. 351 5555 -  ấm số m y 118) đ  được hướng  ẫn cụ th .  

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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S  GDĐT th ng   o đến  u  cơ quan  đơn vj  tổ ch c và cá nhân đ  biết, 

phối hợp thực hiện theo quy định./ 

(Thông báo số 1508/TB-SGDĐT ngày 27/6/2022 của Sở GDĐT) 

 
 Nơi nhận:  

- Như tr n  

- Văn phòng U ND tỉnh; 

- S  Nội vụ; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo S ; 

- Đ c Tr n Thị Thanh Loan (1 cửa); 

- Website S  GDĐT  

- Lưu  VT AnhBtv,  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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