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Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng NC-KSTTHC); 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính trên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Giáo dục và Đào tạo báo 

cáo việc thực hiện rà soát, đánh giá và công bố thủ tục hành chính năm 2022 cơ 

quan Sở GDĐT như sau 

I. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố danh mục 

các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ. 

1. Quyết định số 5156/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

2. Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục 

trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

3. Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực 

Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

II. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

1. Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục 

hành chính sau khi cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  
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2. Quyết định số 1411/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ trong 

giải quyết các thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

3. Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 về Phê duyệt quy trình 

nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

III. Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định 

hiện hành 

Có 94/94 (02 thủ TTHC thay thế mới) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở GDĐT được rà soát, kết quả có 87 TTHC đề xuất cắt giảm thời gian giải 

quyết, đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 5156/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải 

quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cắt giảm 50% thời gian giải quyết so với 

quy định hiện hành các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT). 

IV. Về đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Ban hành Kế hoạch số 445/KH-SGDĐT ngày 22/02/2022 của Sở GDĐT 

về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Có Báo cáo số 

185/BC-SGDĐT ngày 28/07/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2022, trong đó đề nghị bỏ thành phần hồ sơ 01 TTHC. 

Được thông qua tại Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về 

việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

V. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT. 

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo có 94 thủ tục hành 

chính, với 11 lĩnh vực, gồm: 

- 86 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 

gồm: lĩnh vực giáo dục trung học (10 thủ tục); lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (8 

thủ tục); lĩnh vực giáo dục dân tộc (4 tthc); lĩnh vực giáo dục thường xuyên (4 

tthc); lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở 

giáo dục khác (21 tthc); lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục (4 tthc); lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (13 tthc); lĩnh vực 

đào tạo với nước ngoài (12 tthc); lĩnh vực thi, tuyển sinh (7 tthc); lĩnh vực văn 

bằng, chứng chỉ (3 tthc),  địa chỉ truy cập: https://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

- 08 thủ tục thuộc lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 

VI. Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. 

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở GDĐT đã 

thực hiện 100% với 84/84 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 02/84 cung cấp 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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mức độ 3, có Công văn số 3476/SGDĐT-VP ngày 19/10/2022 gửi Sở Thông tin 

và Truyền thông, UBND tỉnh đề xuất 02 TTHC trên đủ điều kiện để cung ứng 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT 

82/84 cung cấp mức độ 4 theo Quyết định số Quyết định số 3018/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về phê duyệt danh mục 

TTHC đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến  thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và công bố thủ tục 

hành chính năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phó GĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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