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Gia Lai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

V/v triển khai văn bản số
364/UBND-KGVX ngày 30/3/2021
của UBND tỉnh về việc triển khai
nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giao

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng chuyên, môn nghiệp vụ thuộc Sở.
Thực hiện văn bản số 364/UBND-KGVX ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
giao tại Công văn số 1250/VPCP-KSTT ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính
phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc; các phòng chuyên môn, nghiệp
vụ thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện tử
theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính
nhà nước, Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh
Gia Lai về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản
điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Công văn số
1951/UBNDKGVX ngày 05/9/2018, Công văn số 2238/UBND-KGVX ngày
10/10/2019 của UBND tỉnh đảm bảo trong năm 2021, tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi
trường mạng của Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 90% (trừ văn bản chế độ mật).
2. Đẩy mạnh công tác tổ chức học tập, họp trực tuyến giữa Sở với các đơn
vị thay cho việc họp trực tiếp.
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm
Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về
việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin
một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở xây
dựng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đủ điều kiện xây dựng)
thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo tỷ lệ cung cấp trong năm 2021 tăng tối
thiểu 30% so với năm 2020 và tích lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tỷ
lệ tích hợp tối thiểu tăng 30% so với năm 2020.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
TTHC đăng ký trực tuyến, thời gian hoàn thành trong năm 2021. Đưa ra các giải

2
pháp thiết thực, hiệu quả nâng cao tỷ lệ hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết thực
hiện theo hình thức trực tuyến; xử lý hồ sơ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch
vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ của hệ thống Một cửa điện tử của Sở Giáo dục
và Đào tạo được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để kết nối,
đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Chủ trì, phối hợp với cán bộ đầu mối rà soát thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết, đề xuất cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản
hóa thủ tục, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo
hướng giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp, bảo đảm tổ chức triển khai đạt mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết
số 01/NQ-CP.
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo khi UBND tỉnh có văn bản yêu cầu.
4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phổ biến các quyết định số:
Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Ban
hành Quy chế phối hợp quản lý việc triển khai Hệ thống Thông tin dịch vụ công
1022 tỉnh Gia Lai; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của
UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý
văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Quyết định số
26/2020/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy
chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa và Cổng
Dịch vụ tỉnh Gia Lai; Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của
UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia
Lai, phiên bản 2.0; Quyết định số 271/QĐ-STTTT ngày 30/12/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ
ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa
bàn tỉnh Gia Lai đến công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PGĐ (để biết);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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