
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-TTPVHCC Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 

V/v tích hợp, cung cấp 

DVCTT trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 
 

                               

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2642/BGDĐT-CNTT ngày 22/6/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

  Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan liên quan rà soát, triển khai tích hợp, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến “Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ 

thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam” trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 30/6/2022; báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện theo yêu cầu tại Công văn trên trực tiếp gửi Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2022. 

  (Công văn số 2642/BGDĐT-CNTT gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TT TH-CB, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT).     

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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