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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 63/TB-SGDĐT Sơn La, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Công bố, niêm yết Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ  

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý  

nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (có Quyết định kèm theo). 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân vị trí, cách thức, hình thức niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành 

chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

1. Công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục 

và Đào tạo theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Giáo dục và 

Đào tạo (Địa chỉ: Số 106, đường Thanh Niên, tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La). 

 2. Công khai tại Bảng niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính 

và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh (Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh Sơn La, Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La). 



2 

 

3. Công khai tại Bảng niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính 

và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tại các Phòng GD&ĐT các 

huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở. 

4. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo (địa 

chỉ truy cập: http://sogddtsonla.edu.vn) mục Thủ tục hành chính.  

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT,VP, Hiền 100b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Quàng Văn Lâm 

 

http://sogddtsonla.edu.vn/
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