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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /SGDĐT-VP 
Về việc tăng cường tiếp nhận, giải quyết dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán 

trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC 

bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy 

 

Nam Định, ngày        tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

            -  Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT;  

                             -  Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố Nam Định; 

                             -  Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX. 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử 

giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/07/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng Chính quyền 

điện tử, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và nhằm giảm tối đa về thời gian, các chi 

phí phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân 

và doanh nghiệp, đặc biệt để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp trong bối cảnh 

diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề 

nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán 

bộ công chức, viên chức, người lao động, cha mẹ học sinh, học sinh, sinh viên tại 

đơn vị; tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá  nhân có  

nhu cầu giải quyết TTHC liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở GDĐT thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử hoặc qua dịch vụ Bưu chính 

công ích (BCCI), kể từ ngày 06/9/2021. 

2. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC 

của Sở có trách nhiệm cập nhật đầy đủ và kịp thời danh mục các TTHC trực 

tuyến mức độ 3, 4 đã được công bố, niêm yết và thông báo theo quy định; tăng 



 2 

cường tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở cho các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân được biết để áp dụng. 

3. Khuyến khích người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng 

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thực hiện việc nộp hồ sơ 

TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở GDĐT, thực hiện thanh toán trực tuyến tại Cổng cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh đối với các TTHC có phát sinh phí, lệ phí (xem hướng 

dẫn tại: https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/huongdan.aspx).  

4. Từ ngày 06/9/2021, Sở GDĐT thực hiện việc trả kết quả TTHC bằng 

bản điện tử thay thế văn bản giấy theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP. Kết quả TTHC bằng văn bản điện tử được trả cho người dân, 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân 

trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và qua email. Trong trường 

hợp cần văn bản giấy, đề nghị thực hiện đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ trực 

tuyến và Sở GDĐT khuyến khích việc nhận kết quả qua dịch vụ BCCI của Bưu 

điện tỉnh Nam Định.    

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 

với Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) để phối hợp, giải quyết./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- VP UBND tỉnh Nam Định (VP11);  

- Sở TT&TT Nam Định;  

- Sở Nội vụ Nam Định; 

- Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các Phó GĐ Sở GDĐT; 

- CĐGD tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Cổng TTĐT Sở GDĐT. 

- Lưu: VT, VP (05b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã 

( Đã kí) 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 
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