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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Quyết định số 3246/UBND-VX ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện danh mục dịch vụ công trực
tuyến và Công văn số 1442/SGDĐT-VP ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc số hóa dịch vụ công trực tuyến năm 2018.
Trung tâm Tin học tỉnh đã thực hiện rà soát và số hóa các dịch vụ công trực
tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo với kết quả như sau:
* Số dịch vụ công đã thực hiện số hóa:
+ Dịch vụ công cấp 4: 07 dịch vụ
+ Dịch vụ công cấp 3: 04 dịch vụ
(Theo phụ lục đính kèm)
Kết quả được thể hiện trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
Quảng Trị tại địa chỉ website: http://dichvucong.quangtri.gov.vn
Hiện nay, các dịch vụ công trực tuyến nêu trên đã kết nối liên thông dữ liệu
với phần mềm Một cửa điện tử (https://motcuadientu.quangtri.gov.vn), vì vậy
mọi hồ sơ người dân nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh sẽ được tự
động chuyển đến phần mềm Một cửa điện tử để Sở xử lý.
Trung tâm Tin học tỉnh trân trọng thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo biết,
chủ động triển khai thực hiện.
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Phụ lục:
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐÃ SỐ HÓA LÊN MỨC ĐỘ 3 và 4

(http://dichvucong.quangtri.gov.vn)
STT Nhóm thủ tục/Dịch vụ công trực tuyến (cấp tỉnh)

Mức
độ

Hiện trạng

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
1

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng
khác và tự túc vào học tại Việt Nam

4

Đã số hóa

2

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
cho học sinh, sinh viên

4

Đã số hóa

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
3

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ
thông tin

4

Đã số hóa

4

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú
(PTDTNT)

4

Đã số hóa

5

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

4

Đã số hóa

6

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

3

Đã số hóa

7

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

3

Đã số hóa

8

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

3

Đã số hóa

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ
9

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

3

Đã số hóa

10

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

4

Đã số hóa

11

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ
thông do cơ sở nước ngoài cấp

4

Đã số hóa

