
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-TCHC 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân, doanh nghiệp thực 

hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 

4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 

Lâm Đồng, ngày        tháng 02 năm 2023  

Kính gửi:  

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 13/TTPVHCC ngày 07/02/2023 của 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng về việc đẩy mạnh triển 

khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ công tích hợp trên cổng dịch vụ 

công quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có 

15 TTHC trực tuyến một phần và trực tuyến toàn phần. Vì vậy, Sở GDĐT yêu 

cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan khi tiếp dân đến thực 

hiện TTHC tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ 

tục hành chính mức độ 3, 4 lĩnh vực GDĐT theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ 

website https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html  

Đặc biệt, tập trung thực hiện phấn đấu 100% hồ sơ các TTHC sau theo 

hình thức trực tuyến: 

+ Thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. 

+ Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. 

+ Thủ tục chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ. 

+ Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. 

Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công 

hoặc sử dụng tài khoản VNEID để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng 

dẫn tại Công văn số 13/TTPVHCC ngày 07/02/2023 của Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lâm Đồng hoặc truy cập website Sở GDĐT 

http://lamdong.edu.vn/ để tham khảo các video hướng dẫn thực hiện. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nội dung công văn này 

và niêm yết công khai các văn bản có liên quan đến việc thực hiện TTHC công 

trực tuyến tại bảng công khai thông tin của đơn vị, tuyên truyền thông qua 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
http://lamdong.edu.vn/


website, các group zalo, mạng xã hội của đơn vị để người dân, doanh nghiệp 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTPVHCC tỉnh; 

- Sở TTTT; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

ý) 

 

 

Huỳnh Quang Long 
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