
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận,  

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 của ngành Giáo dục  

 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về 

nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 

16/6/2021 của UBND tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực 

tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 

của ngành Giáo dục và Đào tạo như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; công khai, minh 

bạch quá trình giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của các Ngành, đồng thời đổi mới chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, 

doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính của người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động ngành Giáo dục; 

phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá 

trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực 

tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các đơn vị trong 

toàn ngành Giáo dục trong việc nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ qua mạng của 

người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

- Đến cuối quý III năm 2021, hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 

3, 4 và cung cấp lên mức độ 4 đối với tất cả dịch vụ công đủ điều kiện. Đảm bảo 50% 

số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; 20% 

hồ sơ được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4. 

- Đảm bảo 50% số thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích có phát sinh hồ sơ; 5% số hồ sơ được tiếp nhận và 20% số hồ sơ được 

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4  

a) Tăng cường công tác tuyên truyền việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong 

toàn ngành Giáo dục, người dân và doanh nghiệp 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến việc cung ứng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Giáo dục trên các Trang thông tin điện tử, tại 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; qua mạng xã hội, sử dụng hiệu quả mạng 

lưới thông tin cơ sở về sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ 

tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, 

học sinh, sinh viên trong toàn ngành, của người dân, doanh nghiệp, góp phần gia tăng 

mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Chú trọng 

đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.  

- Xây dựng tài liệu giới thiệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến với nhiều hình thức đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu (như: văn bản triển khai đính 

kèm tài liệu hướng dẫn, hình ảnh minh họa,...), nhằm đăng tải trên các trang thông tin 

điện tử của Ngành, của đơn vị.  

- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang đưa tin, bài viết về giải quyết hồ sơ trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử của Ngành, của đơn vị.... 

- Phòng chủ trì: Văn phòng Sở; Phòng TCCB (CNTT); Phòng GDĐT các 

huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Áp dụng danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4 trong nội bộ các cơ quan 

nhà nước phải thực hiện bằng hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến 

 Thông báo áp dụng danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4 trong nội bộ các cơ 

quan nhà nước phải thực hiện bằng hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực 

tuyến, không thực hiện tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tiếp.  

- Phòng chủ trì:  Văn phòng Sở 

- Phòng phối hợp: Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị trực 

thuộc Sở; các đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2021. 

c) Phân công đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

- Đảm bảo bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh, thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân, 

tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp 

tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hỗ trợ tra cứu tình trạng 

giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, có thể 

phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng. 
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- Phòng chủ trì: Phòng TCCB 

- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

d) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hình thức khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến  

- Chủ động giảm thời gian giải quyết và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ 

được người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến. Tùy vào tình hình thực tế, cơ quan, 

đơn vị tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các hình thức mới, cách làm hay trong việc tiếp 

nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến;  

- Phòng chủ trì:  Văn phòng Sở 

- Phối hợp: Các phòng thuộc Sở; phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

đ) Nghiên cứu đưa dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, 

sinh hoạt chuyên đề tại các trường THPT trở lên trên địa bàn tỉnh 

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng, thực hiện các chương trình ngoại 

khóa, chương trình tìm hiểu, vận động, tuyên truyền về cách thức sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến đối với học sinh, sinh viên tại các trường THPT, trường CĐSP tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, nhằm hướng tới xây dựng một thế hệ công dân điện tử cho tương 

lai, là nòng cốt của chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở, Phòng GDTrH-TX, Phòng QLCL. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

e) Đẩy mạnh trao đổi, tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp 

Đa dạng các hình thức tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, doanh 

nghiệp, như: đường dây nóng cải cách hành chính, hộp thư góp ý, phần mềm lấy ý 

kiến của người dân, hỏi đáp trực tuyến, văn bản lấy ý kiến của người dân, doanh 

nghiệp... 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở  

- Cơ quan phối hợp: Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị 

trực thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

 Tăng cường công tác tuyên truyền việc cung ứng danh mục thủ tục hành 

chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến người dân, 

doanh nghiệp 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trên các Website của ngành, của đơn vị 

về lợi ích của các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
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chính công ích đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp biết, thực hiện. 

- Thực hiện niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ danh mục thủ tục hành chính, 

quy trình tiếp nhận và trả kết quả, các loại phí, lệ phí theo quy định trên website của 

ngành, tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh... để người dân, doanh nghiệp dễ 

dàng tiếp cận, tìm hiểu thủ tục hành chính. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở  

- Cơ quan phối hợp: Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị 

trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT; Phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 - Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này và 

chịu trách nhiệm về kết quả triển khai theo chức năng quản lý. 

 - Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về phòng TCCB 

(CNTT) để tổng hợp báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phòng TCCB (CNTT) 

Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện lồng ghép vào báo cáo định kỳ hàng 

tháng, quý về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan gửi Sở Thông tin 

và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Văn phòng Sở 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, 

Văn phòng UBND tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình thực hiện. 

- Chủ trì, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của 

Kế hoạch Nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 của ngành Giáo dục./. 

 
Nơi nhận:       

- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Nội vụ;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, tx,tp; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Trần Thị Ngọc Châu   
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