
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-VP Đắk Lắk, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v triển khai ứng dụng Zalo trong 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến  

    

   Kính gửi:   

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; 

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 

  

Thực hiện Công văn số 40/UBND-KSTTHC ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về triển khai ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Sở 

GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; trưởng các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

GD&ĐT triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị việc ứng dụng Zalo trong 

giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk; 

- Triển khai đầy đủ, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lạo động (CBCCVC), học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) và phụ huynh học sinh để 

chủ động, tích cực phối hợp thực hiện việc ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng 

dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp trên ứng dụng Zalo trong việc nộp hồ sơ trực 

tuyến, tra cứu thông tin hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình 

thức phù hợp, thiết thực.  

(Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Zalo trong thực hiện dịch vụ công gửi kèm)  

Nhận được Công văn này đề nghị các trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC  
- Văn phòng UBND tỉnh;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở TT&TT;   

- Lãnh đạo Sở;  

- Bộ phận tiếp nhận giải quyết TTHC 

 tại TTPVHC công;     

- Lưu: VT, VP. 

 

   

  Đỗ Tường Hiệp 
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