UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 421 /SGDĐT-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện
6 tháng đầu năm 2021 về
Chương trình hành động số
02/CTr-UBND ngày 19/01/2021
của UBND tỉnh

Phú Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 (gọi tắt là Chương trình hành động 02) 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 đã có Công văn
số 57/SGDĐT-KHTC ngày 21/01/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động
số 02, với nội dung cụ thể: “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”.
Để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm
2021 Chương trình hành động số 02, 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 báo cáo:
- Nội dung: Thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Kỳ báo cáo: Kỳ 1 (6 tháng đầu năm 2021). Số liệu báo cáo: lấy kết quả
thực hiện 5 tháng đầu năm cộng với ước thực hiện tháng 6.
- Tình hình triển khai: Hình thức tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho phụ
huynh học sinh, học sinh biết cách thức thực hiện…(đơn vị đã triển chưa…); đối
với khối các phòng Giáo dục và Đào tạo có bao nhiêu đơn vị triển khai trên tổng
số các đơn vị trên địa bàn.
- Đánh giá mức độ thực hiện: Báo cáo theo Biểu mẫu đính kèm.
- Khó khăn, vướng mắc, đề xuất và tình hình triển khai 6 tháng cuối năm.
Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch-Tài chính) trước
ngày 22/5/2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Lễ

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO:…
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HỌC PHÍ
THEO PHƯƠNG THỨC KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2021
(Biểu mẫu đính kèm Công văn số 421 /SGDĐT-KHTC ngày 17/5/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo)
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Chú thích: Cột (1) và cột (2): Báo cáo bằng cách điền số 1 vào ô thích hợp. Cộng các dòng: dòng (I),
dòng (II) và dòng tổng cộng để biết được bao nhiêu đơn vị đã triển khai thực hiện/chưa thực hiện.
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