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      UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày         tháng  3 năm 2022 

V/v khuyến nghị sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến để gửi hồ sơ và 

nhận kết quả qua bưu chính công 

ích. 

 

 

 

 

Kính gửi:  

              - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

              - UBND các huyện, thành phố;  

              - Các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

Thực hiện Công văn số 770/UBND-PVHCC ngày 26/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19; 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải 

thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 

đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận các thủ tục hành chính nhanh, gọn, tiết 

kiệm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời, cải thiện, nâng cao điểm số và kết quả xếp 

hạng chỉ số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến người dân, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm, phối hợp thực hiện đồng bộ việc gửi hồ 

sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và nhận kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; cụ thể như sau:  

1. Nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: 

http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn và sẽ nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ 

Bưu chính công ích.  

2. Cách tiếp nhận và nộp hồ sơ: Được hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống Dịch 

vụ công trực tuyến.  

3. Thông tin liên hệ trong quá trình giao dịch thủ tục hành chính nếu có vấn 

đề khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân liên hệ số điện thoại: 090.8285977, Bà Nguyễn Nữ Ngọc Thủy, Chuyên viên 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được hướng dẫn theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, chân thành cảm ơn sự quan tâm, 

phối hợp thực hiện của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ./.  

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Bà Nguyễn Nữ Ngọc Thủy; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCHC.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Lê Bá Phương 
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