
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:1721/TB-SGD&ĐT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 30 tháng 9  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông qua việc tiếp nhận trực tuyến 

 
 

Thực hiện Quyết đinh số 984/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để thực hiện tốt nội dung Kế 

hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng (tại địa chỉ: 

https://dichvucong.caobang.gov.vn) gồm những thủ tục hành chính sau: 

1. Cấp Chứng nhận trường Mầm non đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 

2. Cấp Chứng nhận trường Tiểu học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 

3. Cấp Chứng nhận trường Trung học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 

4. Cấp Chứng nhận Trung tâm Giáo dục thường xuyên đạt chuẩn kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

5. Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia  

6. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia  

7. Công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia  

8. Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ 

Các cá nhân và tổ chức có thể thực hiện nộp thủ tục hành chính (TTHC) qua 

mạng hoặc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng; điểm bưu điện 

văn hóa các xã, các huyện có bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân và tổ chức 

thực hiện nộp TTHC trực tuyến. 

Trong quá trình thực hiện nộp TTHC có gì vướng mắc, trao đổi trực tiếp với Văn 

phòng Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 0206.3856.930 để được giúp đỡ. 

Trên đây là danh sách các TTHC thuộc phạm vi giải quyết tại Sở Giáo dục 

và Đào tạo Cao Bằng chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Cao Bằng (để biết); 

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- VNPT Cao Bằng; 

- Bưu điện tỉnh Cao Bằng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng Sở; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Dương 
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