
UBND TỈNH LONG AN 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     

        Số:        /SGDĐT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày      tháng  6  năm 2022
V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực 
tuyến đối với các TTHC mức độ 4

                 Kính gửi:
   - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 
  - UBND huyện, thị xã, thành phố;

 - Các phòng GD&ĐT;
   - Các đơn vị trực thuộc Sở;
  - Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 3565/UBND-TTPVHCC ngày 21/4/2022 của 
UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 10989/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về 
việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên 
địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc công bố 
TTHC thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GD&ĐT tỉnh Long An.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dần tiếp cận, làm quen việc 
nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời góp phần nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến trên toàn tỉnh, kể từ ngày 01/6/2022 Sở GD&ĐT chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính (TTHC) trên dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC đã được 
cung cấp trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT (Phụ lục 
đính kèm). 

Kênh tiếp nhận thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An tại địa chỉ 
https://dichvucong.longan.gov.vn.

Trường hợp quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến trực tiếp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì đề nghị cán bộ tiếp nhận lập tài khoản cho quý 
cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện lần đầu trên Cổng dịch vụ công 
trực tuyến và hướng dẫn thực hiện cho những lần tiếp theo.

Sở GD&ĐT xin thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được 
biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Hồng Phúc
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