
     UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong  

thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo số 93/TB-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh về 

kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn tại cuộc họp về báo cáo dự 

thảo Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Căn cứ công văn số 878 /SNV-CCHC&VTLT ngày 18/6/2021 của Sở Nội vụ 

về hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch 

vụ công của tỉnh. 

Theo đó người nộp hồ sơ truy cập vào địa chỉ Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (tên miền truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn lựa chọn “đăng 

ký” và điền các thông tin theo hướng dẫn (Đính kèm quy trình hướng dẫn). 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên Cổng dịch 

vụ công của tỉnh (đính kèm Phụ lục). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc chưa 

rõ, kính đề nghị cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ trao đổi với công chức  

Nguyễn Thị Thanh Loan - chuyên viên Văn phòng Sở, làm việc tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh, số điện thoại: 02543515555, sau đó bấm số máy lẻ 118 để 

được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

Đề nghị các đơn vị CSGD trong toàn ngành triển khai, thông tin đến toàn thể 

Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Phụ huynh, học sinh của mình biết, thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  
- Các phòng CM, NV thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, tx,tp; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Nguyễn Thị Thanh Loan; 

- Ông Trần Văn Sáu; 

- Website Sở (thông tin tuyên truyền DVC); 

- Lưu: VT,VP, AnhBtv . 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Kèm theo Thông báo  số      /SGDĐT-VP ngày    tháng     năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

1. Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến ở mức độ 

3, mức độ 4, người nộp hồ sơ thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 1. Đăng ký, đăng nhập tài khoản  

a) Đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

Người nộp hồ sơ truy cập vào địa chỉ Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (tên miền truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn lựa chọn “đăng ký” 

và điền các thông tin theo hướng dẫn (lưu ý: phần * là bắt buộc nhập) để tạo lập tài 

khoản. 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến thông báo tài khoản truy nhập ban đầu qua thư 

điện tử (email) hoặc tin nhắn theo số điện thoại mà tổ chức, cá nhân đăng ký. 

Tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản được cấp để thực hiện các dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; tổ chức, cá nhân có thể sửa đổi, bổ sung thông tin 

hồ sơ của tổ chức, cá nhân để đảm bảo tính an toàn, bảo mật. 

Tương tự, tổ chức, cá nhân cũng có thể truy cập vào địa chỉ Cổng dịch vụ công 

quốc gia để đăng ký, đăng nhập tài khoản và thực hiện xác thực điện tử người dùng 

tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn 

b)  Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có tài khoản thì sử dụng tài khoản đó để 

đăng nhập và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Những 

giấy tờ, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công trên 

Cổng dịch vụ công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nếu còn giá trị sử dụng 

theo quy định thì không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần 

sau. 

Bước 2. Nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống Cổng dịch vụ công (viết tắt là Hệ thống), 

người nộp hồ sơ tìm kiếm cơ quan để nộp hồ sơ, mức độ dịch vụ công, cấp thủ tục và 

chọn lĩnh vực hành chính cần thực hiện, sau đó nhấn “Tìm Kiếm”.  

a) Người nộp hồ sơ thực hiện như sau: 

- Khai mẫu đơn, tờ khai trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn. 

- Đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 

quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
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- Ký chữ ký số vào mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ, tài liệu điện tử nếu có yêu cầu.  

- Gửi hồ sơ theo hướng dẫn của hệ thống Cổng dịch vụ công. 

b) Các thông tin, dữ liệu sau khi được ghi nhận nếu được tổ chức, cá nhân 

đồng ý sẽ được hệ thống thông tin lưu giữ và điền tự động trong các biểu mẫu điện 

tử, hồ sơ điện tử khi thực hiện các thủ tục hành chính lần sau theo nhu cầu của tổ 

chức, cá nhân. 

Bước 3. Nhận kết quả hồ sơ trực tuyến 

a) Đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tổ chức, cá nhân đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi 

chung là Bộ phận một cửa các cấp) để nhận kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích. Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tiếp hoặc các kênh thanh 

toán khác theo quy định.   

b) Đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tổ chức, cá nhân nhận kết 

quả qua hình thức trực tuyến thông qua thư điện tử, nhận trực tiếp tại Bộ phận một 

cửa các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích nếu có nhu cầu. Việc thanh toán 

phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện qua nền tảng thanh toán trực tuyến của tỉnh. 

Bước 4. Tra cứu tình trạng hồ sơ nộp trực tuyến 

Người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng hồ sơ bằng cách nhập mã số hồ sơ 

hoặc căn cước công dân/CMND trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và làm theo hướng 

dẫn của Hệ thống. 

Kết quả tra cứu trình trạng hồ sơ, bao gồm những nội dung: Mã hồ sơ, thủ tục 

thực hiện, tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, ngày tiếp nhận, ngày hẹn trả, 

tình trạng xử lý của hồ sơ... 

2. Đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 được nộp trực tuyến thông quan 

Cổng dịch vụ công sẽ được tự động đồng bộ về hệ thống một cửa điện tử (MCĐT), 

công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa tiến hành kiểm tra hồ sơ 

và xử lý như sau: 

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

a) Công chức, viên chức đăng nhập hệ thống MCĐT để lấy thông tin hồ sơ của 

cá nhân, tổ chức đã đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, sau đó kiểm 

tra tính chính xác của thông tin tại mẫu đơn, tờ khai thông qua việc khai thác thông 

tin, dữ liệu tại các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông 

tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin 

MCĐT tỉnh. 

b) Kiểm tra thông tin chữ ký số (nếu có) để đảm bảo tính xác thực, tính hợp lệ, 

chính xác, nguyên vẹn đối với các thành phần hồ sơ được đăng tải, dẫn nguồn, các 

thành phần hồ sơ theo yêu cầu chứng thực điện tử; việc kiểm tra chữ ký số được thực 

hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.  



4 

 

 

 

c) Sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trên hệ thống MCĐT: 

-  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

+ Đối với hồ sơ yêu cầu thanh toán phí, lệ phí trước khi tiếp nhận, công chức, 

viên chức Bộ phận Một cửa thao tác trên hệ thống MCĐT thông báo đến tổ chức, cá 

nhân về việc thanh toán phí, lệ phí. Công chức, viên chức căn cứ vào trạng thái trên 

hệ thống MCĐT, các chứng từ hợp lệ theo quy định của hệ thống thanh toán quốc gia 

để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ.  

+ Đối với hồ sơ không yêu cầu thanh toán phí, lệ phí và hồ sơ yêu cầu thanh 

toán phí, lệ phí sau khi tiếp nhận, công chức, viên chức Bộ phận Một cửa thao tác 

tiếp nhận hồ sơ và chuyển Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến xử lý trên hệ 

thống MCĐT, Cổng dịch vụ công tự động thông báo đến tổ chức, cá nhân về việc hồ 

sơ đã được tiếp nhận. 

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Công chức, viên chức thao tác trên 

hệ thống MCĐT để trả lời và hướng dẫn người dân hoàn thiện theo quy định. 

d) Công chức, viên chức thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc không 

tiếp nhận, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn 

tám giờ làm việc kể từ khi Hệ thống tiếp nhận. 

đ) Công chức, viên chức không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài 

liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được 

ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Bước 2. Chuyển xử lý hồ sơ trực tuyến 

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, công chức, viên chức tại Bộ 

phận Một cửa thực hiện chuyển xử lý hồ sơ theo quy trình điện tử trên phần mềm 

MCĐT. 

Bước 3. Giải quyết hồ sơ trực tuyến 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, Cơ quan cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến thực hiện như sau: 

a) Phòng chuyên môn thẩm tra và xử lý hồ sơ: 

- Hồ sơ qua quá trình thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết thì thực 

hiện yêu cầu bổ sung kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần 

bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá 

nhân thông qua Bộ phận Một cửa. 

- Hồ sơ qua quá trình thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết thì thực hiện 

giải quyết hồ sơ theo quy trình thực hiện thủ tục hành chính và trình lãnh đạo cơ quan 

xem xét, phê duyệt. 

b) Lãnh đạo cơ quan xem xét kết quả xử lý của phòng chuyên môn: 
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- Nếu không đồng ý với kết quả xử lý của phòng chuyên môn thì yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung, trả lại hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý tiếp. 

- Nếu đồng ý với kết quả xử lý của phòng chuyên môn thì ký duyệt hồ sơ, 

chuyển bộ phận Văn thư ký số cơ quan, tổ chức và chuyển Bộ phận Một cửa để trả 

kết quả cho người nộp hồ sơ. 

c) Trong quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, đối với hồ sơ thủ tục hành 

chính liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác thì Cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ 

quan liên quan để xử lý; các cơ quan liên quan thực hiện xử lý theo thẩm quyền và 

gửi kết quả giải quyết cho Cơ quan chủ trì theo quy định. 

Bước 4. Trả kết quả hồ sơ trực tuyến 

a) Sau khi có kết quả giải quyết hồ sơ từ Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp sẽ xác nhận hồ sơ đã có kết 

quả thông qua chức năng trên phần mềm MCĐT, đồng thời thông báo tới địa chỉ thư 

điện tử và tin nhắn qua điện thoại mà người nộp hồ sơ đã cung cấp. 

b) Công chức, viên chức căn cứ vào trạng thái trên hệ thống MCĐT, các chứng 

từ theo quy định của hệ thống thanh toán quốc gia để thực hiện việc trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa các cấp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính (đối với 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3); trực tuyến, thông qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp (đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). 

c) Công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp cập nhật thông tin trả kết 

quả vào hệ thống MCĐT tỉnh.  

Bước 5. Lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến 

 1. Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được lưu trữ theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành, phù hợp với môi trường, điều kiện lưu trữ điện tử 

và các quy định có liên quan của pháp luật về lưu trữ. Việc lưu trữ hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính điện tử có giá trị như lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính dạng văn bản giấy. 

 2. Cơ quan, đơn vị thực hiện lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính điện tử phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Giao 

dịch điện tử. 
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