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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                              Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Khung lộ trình cung cấp dịch vụ công trực
tuyến 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;

Căn cứ Quyết định 2770/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc
công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Quy chế
thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Căn cứ Quyết định số 3454/
QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giáo dục
và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu; Căn cứ Quyết định 130/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh
về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực
giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu;  Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày  09/03/2020 công bố Danh mục
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc
rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ dịch vụ công mức độ 3,4 giai đoạn 2016 –
2020 của tỉnh trong năm 2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4 và tiếp tục đưa vào vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm tiếp
nhận việc đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng kể từ ngày
02/05/2020.

Địa chỉ truy cập:  http://bariavungtau.edu.vn

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận
đăng ký trực tuyến trên môi trường mạng gồm 16 thủ tục hành chính, cụ thể như
sau:

http://bariavungtau.edu.vn/


 Thủ tục đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4:

TT Tên thủ tục hành chính
Mức
độ 3

Mức
độ 4

1
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
hoạt động giáo dục 

x

2 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học x

3
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ
sở nước ngoài cấp 

x

4
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động
giáo dục ngoài giờ chính khóa 

x

5 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông x
6 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc x

7
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du
học 

x

8 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia x
9 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ x

10
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục -
Chưa 

x

11
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho
học sinh, sinh viên 

x

12 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin x

13
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét 
tuyển sinh vào trường PTDTNT)

x

14 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông x
15 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia x

16 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học x

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo đến các tổ
chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:   
- Văn phòng Bộ GDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;       
- Các PGĐ Sở;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các phường, xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh;
- Các phòng CM, NV thuộc Sở;
- Các Phòng GDĐT huyện,tx,thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Bộ phận TN&TKQ Sở GDĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT, AnhBtv.

KT.GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Châu

2

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=tthc-bo-nganh&ItemID=448836
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=514315
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