
UBND HUYỆN BÌNH GIANG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /PGD&ĐT

V/v tập huấn thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Bình Giang, ngày        tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các trường Mầm non và Tiểu học trong toàn huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân 
huyện Bình Giang về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
và số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.
Phòng GDĐT Bình Giang triệu tập các ông, bà cán bộ quản lý và nhân 

viên các trường mầm non và tiểu học tham gia tập huấn nghiệp vụ thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cụ thể như sau:

1. Nội dung tập huấn
- Cách thức tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
- Nghiệp vụ thực hiện các thủ tục hành chính cấp MN, TH trên Cổng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
2. Đối tượng tham gia
Các trường mầm non và tiểu học trong toàn huyện; Mỗi trường 2 người 

gồm:  01 CBQL và 01 kế toán.
3. Thời gian tập huấn: 1/2 ngày, từ 13h45’ ngày 06/10/2022 (Thứ 5).
4. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Phòng GD&ĐT.
5. Hình thức tập huấn và dụng cụ mang theo
- Hình thức: Trực tiếp 
- Dụng cụ: Mỗi trường mang theo 01 máy tính xách tay; thiết bị phát sóng 

3G/4G để phát sóng cho máy tính; điện thoại thông minh có cài đạt sẵn phần 
mềm quét tài tiệu: Genius Scan, CamScanner,...; dây ổ phích cắm; 01 căn cước 
công dân chưa lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh và Cổng dịch vụ 
công cấp quốc gia.

Nhận được Công văn, đề nghị ông (bà) hiệu trưởng các trường mầm non 
và tiểu học thông báo cho cán bộ quản lý và nhân viên tham gia tập huấn đầy đủ, 
đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng 
mắc, cần báo cáo về phòng GDĐT (qua đ/c Khuôn và Dịu) để được hướng dẫn 
giải quyết./.

Nơi nhận:                                                               
- Các trường MN, TH (để t/h);                                                                                     
- Lưu  VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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