UBND TINH DONG TI-lAP
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
SO GIAO DVC VA DAO TiO
Dc 1p - Tty do - Htnh phác
S:144 /SGDDT-KI-ITC

Dng Tháp, ngày 28 tháng 10 näm 2019

V/v thrc Iiiii các khoân thu btng
phuong t1irc thanh toán khong dung
tiên iTt tal CC CO s giáo dic
cong Ip haul h9c 2019 - 2020

Kinh gi:ri:
- Phông Giáo diic và Dào tao các huyn, thj xã, thânh ph
-Cácdonvjtrrcthuc S&.

Can ci:r K hoach s 628/KH-NT-INN-SGDDT ngày 30 tháng 8 nãrn 2019
cüa Ngân hang Nhà nuc Vit Narn - Chi nhánh Dng Tháp, So Giáo diic vâ
Dào tao ye vic phôi hp trin khai th?c hin thu hc phi bang phu'ong thrc
thanh toán không ding tin m.t;
Can cix vào nci dung cuc hcp ngày 18 tháng 10 nãrn 2019 ye vic trao
di n.m tInh hInh và thng nht each thU'c thanh toán các khoân không dung tin
rnt tai các cc s giáo dtc cong lap.
D tao thun 1i cho cha mc h9c sinh khi np các khoàn thu qua h thng
Ngân hang, S& Giáo dic và Dào tao (GDDT) yêu c.0 PhOng GDDT huyn, thj
xa, thành ph và các don vj trrc thuc thrc hin các ni dung nhu sau:
1. Tiêp t1ic trin khai thirc hin Cong van s 1 124/SGDDT-KHTC ngày
23 tháng 8 näm 2019 v vic thirc hin thu hQc phi bng phuorng thüc thanh toán
không dung tin m.t t?i các Co sâ giáo diic cong 1p näm h9c 2019 - 2020.
2. Ngoài vic thrc hin thu h9c phi, các C0 SO giáo dc cong 1p thirc hin
them các khoân thu khác bang phuong thirc thanh toán không diing tiên rnt.
3. Các Co sO giao dijc Cong l.p thirc hin cong khai tài khoân cüa don vj
vâ huàng dan cii the các hInh thirc thanh toán nhi.r: qua tài khoãn, lap dt các
thiêt bj chap nhn thanh toán the (PUS), ma thanh toán QRCode hay phân mêm
thanh toán trén din thoai di dng, may tInh.....de cha mc h9c sinh biêt và thirc
hiên.
Lu'u : Các don vj hra chn phuong thirc thanh toán, hInh thirc thanhtoán
phái tao diêu kinthu.n igi cho cha mc hc sinh và tuyên truyên tu van dê cha
mc h9c sinh dé hieu, dê biêt, dê thirc hin trong thanh toán các khoãn thu không
dung tiên rnt.
4. Tru?ng h9p cha mc hQc sinh dn np các khoãn thu bng tin mt t?i
CáC Co SO giáo dic cong 1p thI don vj phài Cu ngui trong h ph.n tái viii dê lam
thu tue thu tin.

5. Thi gian kb" két hçip dông vói các Ngãn hang thu'ong m1i tôi thiêu ti1
01 näm.
Sâ GDDT yêu cu thu trixâng các co quan, don vi trin khai thI'C hién
nghiêrn tüc các ni dung van ban nay. Trong qua trInh triên khai thi1'C hin, nu
có gI vuâng mac kjp thô'i phán ánh v S& GDDT (qua Phông IK hoch - Tài
chInh) dê phôi h9p vói Ngân hang Nhâ nu'âc Vit Narn chi nhánh Dông Tháp
thng nht hu'âng din thirc hin./.
No'i nhân:
- Nhtr trên;
- Ngân hang NNVN-DT;
- Các Phó GD Só;
- Các phOng CMNV So;
- Trang Website SO;
- Lru: VT, T, O4b,/
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