UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 111 /SGD&ĐT-VP
Về việc triển khai thực hiện Nghị
quyết số 02/NQ-CP năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận Công văn số 91/SKHĐT-TTXTTKN ngày
11 tháng 01 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch
hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021; Sở Giáo dục và Đào
tạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh trong năm 2021 gồm những nội dung sau:
I. Mục tiêu và các chỉ tiêu thực hiện
- 100% các cơ sở giáo dục công lập thực hiện tự chủ về tài chính.
- Đến cuối năm 2021, các đơn vị, trường học công lập trong toàn ngành tổ
chức thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt. Xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng
cấp hạ tầng kỹ thuật để tiến tới việc kết nối, chia sẻ thông tin với ngân hàng, thực
hiện thu học phí bằng phương thức điện tử.
- Nâng cao tỷ lệ TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
đạt 100% vào tháng 12/2021; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến
mức độ 4 đạt 50% trở lên; tích hợp 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với
Cổng dịch vụ công quốc gia; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số để
thực hiện; 70% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử.
- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ cho phép người
dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng hình thức thanh toán qua
ngân hàng khi thực hiện thủ tục hành chính có phí hoặc lệ phí.
- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch
vụ bưu chính công ích cho 06 thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh tại Sở
Giáo dục và Đào tạo.
II. Các giải pháp
- Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là các
vấn đề có liên quan đến ngành GD&ĐT được nêu ra trong Nghị quyết 02/2021
của CP.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính.
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- Tổ chức hội nghị với các cơ sở giáo dục công lập có thu học phí để kết
nối với các ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh được
thuận lợi trong việc thanh toán học phí không dùng tiền mặt.
- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục,
thời gian theo quy định.
Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm
2021. Sở Giáo dục và Đào tạo kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư và Khởi nghiệp) tổng hợp./.
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