
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:           /UBND-VP 
 

V/v triển khai Quyết định số 2014/QĐ-

UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày         tháng        năm 2021 

 

           Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Văn phòng huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện. 

  

Triển khai thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục 

khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; UBND huyện Côn Đảo có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Có trách nhiệm công khai, niêm yết thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục 

khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu tại cơ quan nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính 

chính xác, rõ ràng, đầy đủ.  

- Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở 

giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được 

công bố tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu.  

2. Giao Văn phòng huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ 

các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

huyện thực hiện việc công khai thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm 
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quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 

4. Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với 

Văn phòng huyện phổ biến việc công khai thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục 

khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu trên hệ thống truyền thanh, truyền hình để Nhân dân trên địa bàn 

huyện được biết, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. 

(Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu và Danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-vungtau.gov.vn và những nội dung 

chi tiết của TTHC được thực hiện theo Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 

24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)./. 

 

- Như trên (t/h); 

- TTr. Huyện ủy (b/c); 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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