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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 23

tháng 02 năm 2021

V/v triển khai thanh toán không

dùng tiền mặt
Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục
thường xuyên huyên, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Sóc
Trăng Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về
tiếp tục thực hiện nghững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng;
Thực hiện Công văn số 5421/BGDĐT-KHTC ngày 29/11/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền
mặt trong lĩnh vực giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo Công văn số 2892/CV-VIETTEL ngày 26/10/2020 của Viettel Sóc
Trăng về việc đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai thanh toán không
dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực
hiện các quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà
nước và Ngân hàng thương mại như sau:
1. Đối với các khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác
cần khẩn trương phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh
toán để thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác; thực hiện công khai
tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt
các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc
phần mềm trên điện thoại di động ... tại các cơ sở giáo dục và đào tạo để người
học và gia đình người học dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, lệ phí tuyển
sinh và các khoản thu khác không dùng tiền mặt.
2. Đối với các khoản chi thanh toán cá nhân: tiền lương, tiền công, phụ
cấp lương, học bổng học sinh, sinh viên, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, chi trả
miễn giảm học phí, chi phí học tập, chi chế độ cho học sinh, sinh viên và người
lao động thuộc diện chính sách, chi trợ cấp xã hội và các khoản thanh toán khác
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cho cá nhân đều thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản tại kho bạc nhà nước
nơi đơn vị nhận ngân sách nhà nước hoặc ngân hàng thương mại của đơn vị theo
quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách
nhà nước.
3. Hạn chế các khoản chi giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt mà phải
thanh toán thông qua tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc tại tài khoản của
kho bạc nhà nước của đơn vị, kiểm soát và hạn chế việc tồn quỹ tiền mặt tại cơ
sở giáo dục và đào tạo.
4. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp dữ liệu
với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp cho người học các
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động. Đảm
bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo
mật thông tin riêng tư.
5. Riêng các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thị xã Ngã Năm, Thị xã Vĩnh
Châu và Thành Phố Sóc Trăng. Đề nghị Lãnh đạo phòng GD&ĐT báo cáo với
Lãnh đạo UBND Thị xã, Thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo đạt 100% theo
Kế hoạch số 18/KH-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
thực hiện nghiêm túc chủ trương thu, chi không dùng tiền mặt của Chính phủ,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình thực hiện đơn
vị báo cáo và kiến nghị các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc về Sở
Giáo dục và Đào tạo để được xử lý kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, TX,TP(phối hợp chỉ đạo);
- NHNN CN tỉnh Sóc Trăng (để biết);
- Viettel Sóc Trăng (phối hợp thực hiện);
- Giám đốc, Phó GĐ (chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHTC.
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