
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà nước trên môi trường 

mạng. 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng        năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT huyện, TX, TP; 

- Thủ trường các Đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 8707/UBND-VP ngày 25/07/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng/ban thuộc Sở, 

Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng, nhằm bảo đảm: 

- Nắm rõ nội dung Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 

của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. (Đính kèm). 

- Thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng đúng pháp luật. 

Văn phòng Sở thực hiện các nội dung về cung cấp thông tin dịch vụ 

công trực tuyến và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP ngày 24/06/2022 về UBND tỉnh; Phòng TCCB Sở tiếp thu và đăng tải 

thông tin trên Cổng thông tin điện tử theo đúng yêu cầu của Nghị định 

42/2022/NĐ-CP (lưu ý: từ Điều 4 đến Điều 7); Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra 

toàn ngành về việc thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP hàng năm. 

Nhận được công văn này, đề nghị các phòng/ban thuộc Sở, Lãnh đạo 

phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc thực hiện. 
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Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- LĐ Sở (ch/đ); 

- Phòng CM, NV Sở (th/h); 

- Cổng TTĐT Sở (tt); 
- Lưu VT, VP, khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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