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V/v tăng cường thực hiện dịch vụ
công trực tuyến

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre;
- Đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 7197/UBND-KSTT ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bến Tre về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến;
Căn cứ báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành
chính công trong thời gian qua còn nhiều trường hợp công chức, viên chức, người lao
động làm việc trong cơ quan nhà nước đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công để làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhất là viên chức ngành giáo dục. Để nâng
cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu theo
Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban quốc gia về
chuyển đổi số;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNNGDTX các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở, Trường phổ thông Hermann Gmeiner
Bến Tre thực hiện với các nội dung như sau:
1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách thức, thao tác thực hiện,
tạo điều kiện để người dân tiếp cận việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến một cách dễ
dàng, thuận lợi (hướng dẫn cần đăng tải trên Cổng/trang thông tin các cơ quan, đơn vị);
chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực
hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.
2. Đối với công chức, viên chức, người lao động cần cấp phiếu lý lịch tư pháp bổ
sung trong quản lý hồ sơ viên chức theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày
01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý viên
chức; yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
(dichvucong.bentre.gov.vn). Đồng thời thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo tăng cường
viên chức công nghệ thông tin để hướng dẫn, hỗ trợ cho viên chức cách thức thực hiện
nộp hồ sơ trực tuyến để đạt kết quả tốt trong thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn vướng mắc về nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề
nghị liên hệ Sở Tư pháp qua số điện thoại 02753.827.333.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNNGDTX các huyện, thành phố, Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre, đơn vị trực
thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GD&ĐT (b/c);
- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT.
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