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V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ
bưu chính công ích

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường THPT;
- Giám đốc trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh;
- Giám đốc trung tâm GDNN- GDTX huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1265/QLCL ngày 27/7/2020 của Bộ GD&ĐT về việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm mục đích tạo điều kiện
thuận lợi cho các em học sinh nhận Học bạ, Bảng điểm, Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời, …tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời phòng chống dịch bệnh
Covid-19 hiệu quả. Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng đơn vị thực hiện một số công việc
sau:
1. Phối hợp với các bưu điện huyện, thành phố trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết
thủ tục hành chính và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phù
hợp với điều kiện hiện tại và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bưu chính do Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.
2. Để đảm bảo việc quản lý, lưu trữ về công việc trả hồ sơ của thí sinh, thủ trưởng
đơn vị cần triển khai:
- Ký hợp đồng với bưu điện; nhận các biểu mẫu do bưu điện cung cấp để học sinh
đăng ký.
- Thông báo công khai cho học sinh đăng ký dịch vụ bưu chính công ích (theo tinh
thần tự nguyện nếu thí sinh có nhu cầu) và giá dịch vụ.
- Bố trí cán bộ bàn giao hồ sơ của học sinh trực tiếp tại trường cho nhân viên bưu
điện đảm bảo đúng người đã được bưu điện giao nhiệm vụ. Khi bàn giao sẽ thực hiện đồng
kiểm hồ sơ giữa nhà trường và cán bộ bưu điện.
- Nhận lại phiếu trả hồ sơ đã được thực hiện từ bưu điện.
- Lưu hồ sơ công việc (bao gồm đầy đủ hợp đồng, các phiếu đăng ký dịch vụ, phiếu
trả hồ sơ đã có ký nhận của từng thí sinh).
Nếu cần thêm thông tin, liên hệ với ông An Văn Tân – Phó Trưởng phòng Khảo thí và
Kiểm định chất lượng giáo dục; ĐTDĐ: 0988.474.070./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Website của Sở);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Sở;
- Bưu điện tỉnh (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTKĐ. T/30.
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