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V/v tiếp tục đẩy nhanh thanh toán
không dùng tiền mặt trong lĩnh vực
giáo dục

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Thực hiện Công văn số 5421/BGDĐT-KHTC, ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán
không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục.
Tiếp theo Công văn số 1854 /SGDĐT-KHTC ngày 21/10/2019 của Sở GDĐT
về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt tại các đơn
vị trực thuộc Sở,
Nhằm góp phần đẩy nhanh việc thực hiện thanh toán các khoản không dùng
tiền mặt trong ngành giáo dục, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về quy định 100% trường học phối hợp với các ngân
hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không dùng tiền mặt. Sở
GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai tốt một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải
pháp hữu hiệu nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 các đơn vị trực
thuộc Sở GDĐT thực hiện thanh toán các loại phí bằng phương thức không dùng
tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị
chấp nhận thẻ.
2. Đối với các khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác:
Các đơn vị thuộc địa bàn có điều kiện 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 QR Code hoặc phần mềm trên điện thoại di động... tại các cơ sở GDĐT
để người học và gia đình dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, lệ phí tuyển sinh và
các khoản thu khác không dùng tiền mặt.
3. Đối với các khoản chi thanh toán cá nhân: tiền lương, tiền công, phụ cấp
lương, học bổng học sinh, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, chi trả cấp bù miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chi chế độ cho học sinh và người lao động thuộc
diện chính sách, chi trợ cấp xã hội và các khoản thanh toán khác cho cá nhân,…
phải được thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản tại Kho bạc nhà nước (KBNN)
hoặc thông qua các ngân hàng 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.

4. Đối với các khoản chi giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt: Phải thanh
toán thông qua tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc tại tài khoản KBNN của
đơn vị, kiểm soát và hạn chế việc tồn quỹ tiền mặt tại cơ sở giáo dục.
5. Định kỳ báo cáo việc thực hiện thanh toán các khoản không dùng tiền mặt
theo đề cương của Sở GDĐT (lồng ghép trong báo cáo sơ và tổng kết năm học,
mục: Đổi mới công tác quản lý tài chí nh).
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này, trong
quá trình thực hiện có vấn đề chưa rõ, liên hệ Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch - Tài
chính, điện thoại 02963.857796) để được hướng dẫn./.
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- Lưu: VT, KHTC.
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