
         UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               #SoKyHieuVanBan                                                  
“V/v phối hợp triển khai thanh toán tiền học 
phí và các khoản thu khác không dùng tiền 
mặt”

       
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Ngày 28/11/2022, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc nhận được Công văn số 
29/PBH-ĐLTG ngày 28/11/2022 của Phòng Bán hàng Đại Lộc – Tam Giang về 
việc phối hợp triển khai thanh toán tiền học phí và các khoản thu khác không 
dùng tiền mặt và Công văn số 4917/UBND-VP ngày 11/11/2022 của UBND 
huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển 
đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và 
bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phòng GDĐT thống nhất cho phép Phòng Bán hàng Đại Lộc – Tam Giang 
đến liên hệ với các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS phối hợp triển 
khai thanh toán tiền học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt.

Trong quá trình phối hợp thực hiện yêu cầu các trường cần đảm bảo không 
gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học tại trường. 

Đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS  tạo điều 
kiện thực hiện tốt công tác phối hợp theo nội dung Công văn này./.

(Đính kèm theo Công văn số 29/PBH-ĐLTG ngày 28/11/2022 của Phòng 
Bán hàng Đại Lộc – Tam Giang, Công văn số 4917/UBND-VP ngày 11/11/2022 
của UBND huyện Đại Lộc và Kế hoạch số 7370/KH-UBND ngày 8/11/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không 
dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam).

Nơi nhận:
- Lãnh đạo và chuyên viên PGDĐT;
- Các trường học;
- Lưu VP.

         TRƯỞNG PHÒNG
         
 

        

                                                                  #ChuKyLanhDao                                                                                                       
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