UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2194/SGDDT-VP
V/v công bố cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm
2018.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh
ban hành Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn
2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 06/9/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện
tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để
các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;
Thực hiện Văn bản số 8678/UBND-SNV ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về
việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cung cấp
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2018 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/59)
Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm 10 thủ tục
thuộc các lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (06 thủ tục), Lĩnh vực Quy chế
thi, tuyển sinh (01 thủ tục), Lĩnh vực hệ thống Văn bằng chứng chỉ (03 thủ tục); cụ
thể như sau:
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TÊN THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH

Mức độ
dịch vụ
công trực
tuyến yêu
cầu

Phòng ban
tham mưu
thực hiện

Địa chỉ đăng tải dịch vụ

Mức Mức
độ 3 độ 4
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
1

Chuyển trường đối với học
sinh trung học phổ thông

x

Phòng
GDTrH

http://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/59

2

3

4

5

6

Cho phép trung tâm hỗ trợ
và phát triển giáo dục hòa
nhập hoạt động giáo dục
Tiếp nhận lưu học sinh nước
ngoài diện học bổng khác và
tự túc vào học tại Việt Nam
Cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh dịch vụ tư
vấn du học
Cấp phép hoạt động giáo
dục kỹ năng sống và hoạt
động giáo dục ngoài giờ
chính khóa
Xin học lại tại trường khác
đối với học sinh trung học

x

Phòng
TCCB

x

Phòng
GDTrH

x

Phòng
GDTXGDCN
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x

Phòng
GDTXGDCN

http://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/dang-ky-tructuyen/59

x

Phòng
GDTrH

http://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/dang-ky-tructuyen/59

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
1

Phúc khảo bài thi trung học
phổ thông quốc gia

x

http://dichvucong.bariaPhòng
vungtau.gov.vn/dang-ky-trucKT&KĐCL
tuyen/59

Lĩnh vực hệ thống Văn bằng chứng chỉ
1

Cấp bản sao văn bằng,
chứng chỉ từ sổ gốc

x

2

Chỉnh sửa nội dung văn
bằng, chứng chỉ

x

3

Công nhận văn bằng tốt
nghiệp các cấp học phổ
thông do cơ sở nước ngoài
cấp

x

Tổng

10

http://dichvucong.bariaPhòng
vungtau.gov.vn/dang-ky-trucKT&KĐCL
tuyen/59
http://dichvucong.bariaPhòng
vungtau.gov.vn/dang-ky-trucKT&KĐCL
tuyen/59
http://dichvucong.bariaPhòng
vungtau.gov.vn/dang-ky-trucKT&KĐCL
tuyen/59

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Bộ phận TN&TKQ Sở GDĐT (th/hiện);
- Các phòng CM, NV (th/hiện);
- Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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