
 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:           /SGDĐT-VP        
  

   Hải Phòng, ngày        tháng 02 năm 2022 
 
 

V/v triển khai Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 

Chính phủ. 

 

 

 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng cơ quan Sở;   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Trung tâm GDNN&GDTX các quận, huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính (gửi kèm theo); Công văn số 556/UBND -KSTTHC 

ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị các đồng chí Trưởng phòng Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; các trường THPT; 

Trung tâm GDNN&GDTX các quận, huyện; các đơn vị trực thuộc triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt tổ chức triển khai phổ biến các nội dung của Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ (Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP) tại cơ quan Sở, các đơn vị giáo dục đảm bảo đúng quy định phù hợp với 

thực tiễn.  

2. Chú trọng thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính; những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Sở và các đơn vị giáo dục. 

Tuyên truyền hướng tới trọng tâm là việc thực hiện chuyển đổi số, hướng 

tới phục vụ người dân doanh nghiệp. 

3. Các phòng cơ quan Sở tiếp tục thực hiện hiệu quả số hoá hồ sơ, kết giải 

quyết TTHC theo đúng tinh thần triển khai tại Kế hoạch số 162/SGDĐT ngày 

22/01/2021 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 

54/SGDĐT ngày 11/01/2022 về thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính trong các giai đoạn tiếp theo của Sở GD&ĐT. 

4. Tăng cường thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Sở và các đơn vị giáo dục đảm 

nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.  
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5. Vận hành, khai thác, tích hợp chia sẻ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công 

thành phố với Cổng dịch vụ Công Quốc gia và Cổng dịch Công cấp bộ tại cơ 

quan Sở và các đơn vị giáo dục. 

 Trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện gửi báo cáo định kỳ, hàng năm về Sở Giáo dục và Đào tạo 

(qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng cơ quan Sở; Phòng Giáo dục 

và Đào tạo các quận, huyện; các trường THPT; Trung tâm GDNN&GDTX các 

quận, huyện; các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.                           

               KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC              
 

 
                 

               Phạm Quốc Hiệu 
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