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Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng NC-KSTTHC); 

- Các Sở, ban, ngành; 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính trên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Giáo dục và Đào tạo báo 

cáo việc thực hiện rà soát, đánh giá và công bố thủ tục hành chính năm 2021 cơ 

quan Sở GDĐT như sau 

I. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố danh mục 

các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ. 

1. Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

2. Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về công bố Danh mục 

thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

3. Quyết định  số 1614/QĐ-UBND ngày 16/06/2021 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ, thi 

tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BRVT 

4. Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

5. Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26/07/2021 về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

6. Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/08/2021 về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



2 

 

 

 

7. Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục Danh mục thủ tục hành chính chính sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục 

khác; Đào tạo với nước ngoài; Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

8. Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

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

II. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

1. Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về 

phê duyệt QTNB trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

2. Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 29/03/2021 Phê duyệt quy trình 

nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 phê duyệt QTNB trong 

giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 

thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Nội vụ; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

4. Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 Phê duyệt quy trình nội 

bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

5. Quyết định 3306/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về phê duyệt quy trình 

nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

6. Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 về Phê duyệt quy 

trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Giáo 

dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

7. Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 về Phê duyệt quy 

trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

III. Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định 

hiện hành 
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Thực hiện cắt giảm thời gian 30/82 thủ tục hành chính các lĩnh vực giáo 

dục thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, đạt tỷ lệ 36,58% 

được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về 

việc công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết 

so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban Ngành 

thuộc Ủy ban ngân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

IV. Về đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Ban hành Kế hoạch số 103/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 về Rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Tổng số TTHC đã được rà soát, thông 

qua phương án đơn giản hóa: 02 TTHC theo báo cáo số 175/BC-SGDĐT ngày 

23/07/2021 về báo cáo Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 gởi 

UBND tỉnh tổng hợp. 

Được thông qua tại Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của 

UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 

2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

V. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT. 

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo có 92 thủ tục hành 

chính, với 11 lĩnh vực, gồm: 

- 84 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 

gồm: lĩnh vực giáo dục trung học (8 thủ tục); lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (8 

thủ tục); lĩnh vực giáo dục dân tộc (4 tthc); lĩnh vực giáo dục thường xuyên (4 

tthc); lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở 

giáo dục khác (21 tthc); lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục (4 tthc); lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (13 tthc); lĩnh vực 

đào tạo với nước ngoài (12 tthc); lĩnh vực thi, tuyển sinh (7 tthc); lĩnh vực văn 

bằng, chứng chỉ (3 tthc),  địa chỉ truy cập: https://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

- 08 thủ tục thuộc lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 

VI. Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. 

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở GDĐT đã 

thực hiện 100% với 82/82 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 02/82 cung cấp 

mức độ 3, 80/82 cung cấp mức độ 4 theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 

06/7/2021 của UBND tỉnh. Sở GDĐT có Công văn số 1661/SGDĐT-VP ngày 

13/07/2021 về Triển khai thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 

06/7/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện 

và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021; Thông báo số 

1508/TB-SGDĐT ngày 27/06/2021về việc 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 cho toàn ngành Giáo dục; Công văn số 1692/SGDĐT-VP ngày 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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15/07/2021 về Quy trình hướng dẫn đăng ký giải quyết hồ sơ về các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT qua môi trường trực 

tuyến.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và công bố thủ tục 

hành chính năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phó GĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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