
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ____________________
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________
 

Số:  150 /SGDĐT-KHTC 

V/v triển khai thu học phí 

bằng phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt 

Phú Yên,  ngày  18 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  Các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chương trình hành động số 

02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2020. Theo đó năm 2020 tất cả trường học trên địa bàn đô thị (phường, thị 

trấn) triển khai thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng 

tiền mặt. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện các nội dung 

sau:  

1. Tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí bằng 

phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ giáo viên, nhân viên 

trong đơn vị đặc biệt đối với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển 

khai thực hiện. 

2. Phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian hoàn thiện quy 

trình, tổ chức thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng 

tiền mặt. Trong đó ưu tiên chọn các giải pháp tối ưu nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho cha mẹ học sinh. 

Đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trực thuộc 

lựa chọn, phối hợp ngân hàng có uy tín để triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và 

Đào tạo để được hướng dẫn./. 

  
Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- UBND tỉnh (để bc); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cường 
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