UBND HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1540 /TB- PGDĐT

Gò Công Đông, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Thời gian tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức
về cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của
Ủyban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CTTTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải
cách thủ tục hành chính;
Thực Kế hoạch số 85/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2021 về thực
hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021;
Để góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của ngành giáo dục
và đào tạo, đồng thời giải quyết các thủ tục cho cá nhân, tổ chức, Phòng Giáo
dục và Đào tạo tổ chức buổi đối thoại với cá nhân, tổ chức nhằm tháo gỡ kịp
thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
cải cách hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giáo
dục và Đào tạo.
Chủ trì buổi đối thoại:
- Ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Số điện thoại: 02733 846 831
1. Thời gian, địa điểm
Buổi sáng, từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 16/11/2021
Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Khu phố Xóm Gò 1, Thị trấn
Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
2. Nội dung đối thoại
Giải đáp các vướng mắc của cá nhân, tổ chức phát sinh trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Giáo dục và Đào tạo.
3. Cách thức thực hiện
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải đáp các vướng mắc phát sinh về thực
hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo có thể liên hệ trực tiếp qua
điện thoại hoặc gửi mail về Phòng GDĐT.
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Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ phân công công chức, viên chức trực tiếp
nhận cuộc gọi, email và giải đáp các vướng mắc cho cá nhân, tổ chức.
Số điện thoại liên hệ cụ thể như sau:
* Nhiệm vụ cải cách hành chính
S
SĐT, Email
Phân công phụ
T
Lĩnh vực
Người phụ trách
liên hệ
trách
T
3 846 134
Công tác chỉ đạo, pgdgocongdo
Châu Thị Ngọc
1
Bộ phận hành chính
điều hành CCHC ng.tiengiang@
Diễm
moet.edu.vn
3 846 134
pgdgocongdo
Châu Thị Ngọc
2 Cải cách thể chế
Bộ phận hành chính
ng.tiengiang@
Diễm
moet.edu.vn
Cải cách tổ chức
bộ máy hành
chính nhà nước.
3 846 134
Xây dựng và nâng letanloigcd@ti
3
Bộ phận tổ chức
Lê Tấn Lợi
cao chất lượng
engiang.edu.v
đội ngũ cán bộ,
n
công chức, viên
chức.
3 846 784
Cải cách tài
Đào thị Mỹ
4
mytrungdaogc
Bộ phận kế toán
chính công
Trung
d@gmail.com
3 846 134
Hiện đại hóa
pgdgocongdo
Châu Thị Ngọc
5
Bộ phận hành chính
hành chính
ng.tiengiang@
Diễm
moet.edu.vn
* Nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính
S
T Lĩnh vực TTHC
T
1

2
3

SĐT, Email
liên hệ

Phân công phụ
trách

3 846 134
pgdgocongdo
Bộ phận hành chính
ng.tiengiang@
moet.edu.vn
3 846 134
Giáo dục mầm letanloigcd@ti
Bộ phận tổ chức
non
engiang.edu.v
n
Giáo dục tiểu học
3 846 134
Bộ phận tổ chức
Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết
quả

Người phụ trách
Châu Thị Ngọc
Diễm

Lê Tấn Lợi
Lê Tấn Lợi
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4

5

6

7

Giáo dục Trung
học
Giáo dục và đào
tạo thuộc hệ
thống giáo dục
quốc dân và cơ
sở giáo dục
Giáo dục và đào
tạo thuộc hệ
thống giáo dục
quốc dân và cơ
sở giáo dục khác

letanloigcd@ti
engiang.edu.v
n
3 846 134
letanloigcd@ti
engiang.edu.v
n

Bộ phận tổ chức

Lê Tấn Lợi

3 846 134
phuonglinh_p
gdgcd@tiengi
ang.edu.vn

Bộ phận Giáo dục
thường xuyên

Đoàn Thị Phượng
Linh

3 846 134
letanloigcd@ti
engiang.edu.v
n

Bộ phận tổ chức

Lê Tấn Lợi

3 846 134
Văn bằng, chứng pgdgocongdo
Bộ phận khảo thí
Châu Thị Ngọc
8
chỉ
ng.tiengiang@
KĐCLGD
Diễm
moet.edu.vn
Đề nghị các bộ phận được phân công trực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc
cho cá nhân, tổ chức và báo cáo kết quả đối thoại về bộ phận phụ trách CCHC
để tổng hợp.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu
giải đáp các vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính, giải quyết thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo được
biết./.
Nơi nhận:

- Các đơn vị trường;
- Ban Lãnh đạo, CCVC Phòng;
- Trang Website Phòng.
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Hiếu

