
 

 

 

 

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 

V/v công khai thủ tục hành chính lĩnh vực 

Giáo dục và Đào tạo.  

  

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các quận, huyện. 

  
     

 Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được 

chuẩn hoá; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào 

tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm: 

 - Phụ lục 1: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố (33 thủ tục). 

  - Phụ lục 2: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (48 thủ tục). 

  - Phụ lục 3: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

huyện (36 thủ tục). 

  - Phụ lục 4: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

(05 thủ tục). 

 (Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo - Chuyên mục Thủ tục hành 

chính). 

 Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Uỷ ban nhân dân các cấp phường, xã, thị trấn trên địa bàn niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp mình theo quy định. 

 Mọi phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện niêm yết, công khai và 

giải quyết thủ tục hành chính đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở Giáo dục và 

Đào tạo, điện thoại: 02253.746.220. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND TP (đề báo cáo); 

- Sở, ban, ngành TP; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Cổng thiên điện tử Sở GD&ĐT; 

- Trưởng các phòng Sở; 

- Phòng GD&ĐT các quận, huyện; 

- Trường THPT; Trung tâm GDNN&GDTX; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT.    

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC        

 
 
 

       Phạm Quốc Hiệu 
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