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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động số 402/CTHĐ-UBND
ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia năm 2020, quý III năm 2020
Thực hiện Chương trình hành động số 402/CTHĐ-UBND ngày
27/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2020 (Chương trình hành động số 402/CTHĐ-UBND), Sở Giáo dục và Đào
tạo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động số 402/CTHĐUBND quý III năm 2020 như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch hành động số 596/KH-SGDĐT ngày
16 tháng 4 năm 2020 về việc thực hiện Chương trình hành động số 402/CTHĐUBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2020. Thực hiện Kế hoạch hành động số 596/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 4
năm 2020 của Sở, tính đến ngày 08/9/2020, có 9/9 phòng GD&ĐT các huyện,
thị xã thành phố ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện, 34/34 đơn vị trực thuộc
Sở xây dựng kế hoạch, công văn tổ chức thực hiện.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh
doanh
Sở GD&ĐT đã thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian thực hiện thủ
tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp thực hiện
các thủ tục cấp phép thành lập, hoạt động các cơ sở giáo dục công lập, ngoài
công lập và các thủ tục khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể:
- Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục: Giảm từ 20
ngày xuống còn 18 ngày.
- Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung
học phổ thông hoạt động giáo dục: Giảm từ 20 ngày xuống còn 18 ngày.
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- Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động
giáo dục:Giảm từ 20 ngày xuống còn 18 ngày.
2.2. Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa thực chất các quy định về điều kiện
kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh
doanh đã thực hiện năm 2018 - 2019.
Trong quý III năm 2020, Sở GD&ĐT đã thực thi đầy đủ những nội dung
được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm
điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; không có cán bộ, công chức không
thực hiện đúng, đẩy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực
giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và tham mưu giải quyết của Sở
GD&ĐT; cung cấp các mẫu đơn, tờ khai trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân, tổ chức trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm giải quyết hoặc
tham mưu giải quyết của Sở GD&ĐT1.
2.3. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra
chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Để tránh sự chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra và giảm áp lực
đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và
Đào tạo đã thống nhất xây dựng Kế hoạch kiểm tra ngành Giáo dục và Đào tạo,
trong đó các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Công khai trước các kế hoạch thanh
tra, kiểm tra trên Cổng thông tin điện tử của Sở sau khi được Giám đốc Sở phê
duyệt.
Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% TTHC của
Sở được tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Quảng Trị.
2.4. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến cấp độ 4
- Sở GD&ĐT đã chỉ đạo tất cả các trường học phối hợp với các tổ chức
tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh
toán không dùng tiền mặt; phấn đấu đến hết năm 2020, 100% trường học trên
địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí qua ngân hàng; khuyến khích các
trường học xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để kết
nối chia sẻ thông tin với ngân hàng để thực hiện thu học phí bằng phương thức
điện tử. 100% trường học, cơ sở giáo địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng,
tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, … bằng phương
thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di
động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Trong quý III năm 2020, toàn ngành
có 44/113 cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị trực thuộc các huyện, thị xã, thành
phố triển khai thanh toán học phí qua ngân hàng, 2006/14647 học sinh, học viên
trên địa bàn đô thị tại các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện thanh toán học phí
1

Công văn số 1546/SGDĐT-VP ngày 19/8/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc lập danh mục dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3,4
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qua ngân hàng, đạt tỷ lệ 13,7%. Phòng GD&ĐT Đông Hà là đơn vị dẫn đầu
trong công tác triễn khai thanh toán điện tử.
- 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh quảng trị đã khai thác có hiệu
quả cổng thông tin điện tử, các phần mềm quản lý hành chính, tài chính, tài sản
trong hoạt động của đơn vị, trường học gắn với công tác cải cách, hiện đại hóa
nền hành chính và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
- Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ
cao (từ mức độ 3 trở lên) nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp; trong quý III
năm 2020, để tiết kiệm chi phí cho người dân, Sở GD&ĐT tiếp nhận Sở tiếp
nhận 156/178 hồ sơ TTHC qua mạng internet, đạt tỷ lệ 87,7 % (trong top 5 sở,
ban, ngành), 49 hồ sơ kỳ trước chuyển qua; giải quyết sớm hạn 148/148 TTHC,
đạt tỷ lệ 100%.
2.5. Phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích các
hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong các trường phổ thông
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCS, THPT, trung tâm
GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh xây dựng nền tảng tinh thần và năng lực khởi
nghiệp cho học sinh; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt
động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi; gắn chặt
chẽ công tác hướng nghiệp với hoạt động khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái
khởi nghiệp lớn mạnh, hiệu quả. Đến nay, 100% các trường THCS, THPT,
trung tâm GDNN-GDTX đã tổ chức các động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh,
bước đầu đã tạo được sự hứng thú đối với học sinh; 100% các trường THCS,
THPT đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ
thuật. Trong Quý III năm 2020, Sở GD&ĐT chọn 02 dự án Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 tham gia Cuộc thi khoa học kỹ
thuật cấp Quốc gia đạt giải (01 giải nhất và 01 giải tư).
3. Nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 5 đến 6
thủ tục hành chính về cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động các cơ sở giáo
dục ngoài công lập, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư
vấn du học và dạy thêm học thêm trên địa bàn; phấn dấu trả trước hẹn 100% ít
nhất 10% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.
- Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt,
phấn đấu đến hết năm 2020, 100% trường học, cơ sở giáo địa bàn đô thị phối
hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu
học phí, … bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp
thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ (Chỉ tiêu
của tỉnh giao tại Chương trình hành động số 402/CTHĐ-UBND).
- Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các giao dịch trên phần mềm một
cửa điện tử của Sở; niêm yết công khai 100% quy trình thực hiện các công việc
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hành chính của nhà trường (rút học bạ, nhận bằng tốt nghiệp, chuyển trường,
đăng ký tuyển sinh…) tại đơn vị và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn
vị.
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và 100% phòng Giáo dục và Đào
tạo triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện từ để giải quyết
TTHC qua mạng.
- Khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử, các phần mềm trong quản
lý hành chính, tài chính, tài sản và chỉ đạo điều hành nhằm giảm thời gian và chi
phí tài chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động
số 402/CTHĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị trong quý
III năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo để Sở KH&ĐT tổng hợp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.
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