
 

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Số:  2831 /SGDĐT-KHTC                          Bình Thuận, ngày  23   tháng  12  năm 2019 

V/v phối hợp tiếp nhận kinh 

phí còn dư đối với khoản thu 

giá dịch vụ tuyển sinh 

        Kính gửi: Hội khuyến học tỉnh 

 

Căn cứ Công văn số 3554/BTC-HCSN ngày 29/3/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn kinh phí kỳ thi THPT quốc gia và cơ chế thu giá dịch vụ tuyển sinh 

trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và trình 

độ đại học hệ chính quy năm 2018 và các năm tiếp theo; 

Căn cứ Công văn số 6083/VP-KGVXNV ngày 09/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc phương án xử lý kinh phí tồn quỹ với khoản thu giá dịch vụ tuyển 

sinh và Công văn số 4382/STC-HCSN ngày 27/11/2019 của Sở Tài chính về 

việc giải quyết kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

2442/SGDĐT-KHTC ngày 07/11/2019; 

Căn cứ Biên bản kiểm kê Quỹ giá dịch vụ dự tuyển trình độ trung cấp, cao 

đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội Khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức 

tiếp nhận kinh phí còn dư đối với khoản thu giá dịch vụ tuyển sinh độ trung cấp, 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính 

quy: 

- Kinh phí giao nhận: 60.444.500 đồng. 

- Hình thức tổ chức giao nhận và thời điểm giao nhận 

: đề nghị Hội khuyến học đề xuất. 

- Cung cấp tên tài khoản, số tài khoản và Ngân hàng/Kho bạc nhà nước 

nơi giao dịch.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội Khuyến học phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo) 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Giám đốc, các P.G.đốc Sở; 

- Các P. CM, NV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC U10b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
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