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Số: 57 /SGDĐT-KHTC

Phú Yên, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Chương
trình hành động số 02/CTrUBND ngày 19/01/2021 của
UBND tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 19/01/2021
của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2021 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 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện một số nội
dung sau:
- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại) triển
khai thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; đến hết năm
2021, 100% trường học trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí qua
ngân hàng; khuyến khích các trường học xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu,
nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để kết nối chia sẻ thông tin với ngân hàng, thực hiện
thu học phí bằng phương thức điện tử. Đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi,
hướng dẫn cho phụ huynh học sinh, học sinh biết cách thức thực hiện. Lưu ý:
Năm 2020, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nội dung
Chương trình này, tuy nhiên tỷ lệ thu học phí bằng phương thức thanh toán
không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục còn quá thấp.
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực
hiện theo định kỳ: Kỳ 1 báo cáo 6 tháng đầu năm, trước ngày 01 tháng 5 và kỳ 2
báo cáo một năm trước ngày 01 tháng 12, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng
Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.
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