UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 878 /SGDĐT-VP

An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tập trung ứng dụng CNTT trong giải
quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có học viên THPT hệ GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.
Thực hiện Công văn số 355/UBND-TH ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin
trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện
với những nội dung, cụ thể như sau:
1. Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông
tin trong nộp, xử lý thủ tục hành chính của Ngành
- Tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Thông báo số 156/TB-UBND ngày
31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tạm ngưng
tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
An Giang.
- Đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
và địa phương;
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích theo Thông báo số 10/TB-STTTT
ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông (đính kèm theo).
2. Thủ trưởng đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công
nghệ thông tin làm việc tại nhà và tổ chức họp trực tuyến thông qua các bộ công cụ
hỗ trợ.
3. Tăng cường việc tổ chức quản lý công tác dạy học trực tuyến, xây dựng
bổ sung kho học liệu, bài giảng điện tử, giáo án E-learning, … và các giải pháp
tích cực nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức đã học, nghiên cứu đầy đủ các
nội dung mới chuẩn bị cho việc học tập, kiểm tra, thi cử khi trở lại trường học.
4. Nhanh chóng hoàn thiện chức năng cổng thông tin điện tử, trang mạng
xã hội của cơ quan/đơn vị góp phần phục vụ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền, cung cấp các nguồn thông tin chính thống của Ngành, của Nhà nước đến

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình học sinh cũng
như cộng đồng xã hội.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Giám đốc sở;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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