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            Vũng Tàu, ngày         tháng        năm  

 
 

 THÔNG BÁO 
Về việc triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên cổng dịch vụ công của Tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo số: 3363/TB-SGDĐT ngày 23/12/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, không thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết bằng hình thức trực tiếp trong nội bộ các cơ quan nhà nước đối với các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh. 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp thành phố Vũng Tàu triển 

khai đến phụ huynh, học sinh và người dân biết và thực hiện. 

+ Người dân có nhu cầu giải quyết đối với các 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 Danh mục TTHC). 

+ 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).  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ đề nghị liên hệ 

trao đổi văn thư Mạc Thị Suốt làm việc tại Trung tâm, số điện thoại: 0254 3511501 

để được hỗ trợ. 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp thành phố Vũng Tàu rất 

mong nhận được sự phối hợp thực hiện của phụ huynh, học sinh và người dân trên 

địa bàn thành phố Vũng Tàu./.  

  

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Sở GDĐT (b/c); 

- CB-GV-NV thuộc TT; 

- Phụ huynh, học sinh; 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT.       
  Trần Hữu Phương 
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