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   Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Trường Phổ thông Tuyên Quang. 

  

Căn cứ Công văn số 4850/UBND-THCBKS ngày 08/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thanh toán trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh. 

Để tăng tính minh bạch trong thu ngân sách và tạo thêm sự lựa chọn 

về hình thức thanh toán cho công dân, góp phần giảm thời gian chờ đợi, tiết 

kiệm chi phí đi lại cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính 

(TTHC). Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 

việc hạn chế thanh toán tiền mặt là rất cần thiết. Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT như sau: 

1. Sở GDĐT tiến hành hoàn thiện việc rà soát, cập nhật và chuẩn hóa lại 

các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/ (Quyết 

định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc công bố 123 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT )  và các 

TTHC đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/ . 

2. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang, Viễn thông 

Tuyên Quang cập nhật đầy đủ thông tin các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT trên Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa tỉnh Tuyên Quang. 

Cập nhật thông tin số tài khoản ngân hàng thực hiện việc “Thanh toán trực 

tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia” tại địa chỉ: Văn phòng Sở Giáo dục và 

https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/
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Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Tài khoản số: 3713.0.1051923.00000, tại Kho bạc 

Nhà nước Tuyên Quang. 

3. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc; các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo các huyện, thành phố; trường phổ thông Tuyên Quang thông báo, tư 

vấn, định hướng cho học sinh và cha mẹ học sinh về việc thanh toán trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Với quy trình thanh toán đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công tỉnh tại địa chỉ: https://www.dichvucong.tuyenquang.gov.vn, chỉ cần một 

thiết bị kết nối với internet như máy tính hoặc điện thoại, người dân và doanh 

nghiệp có thể dễ dàng nhập thông tin cá nhân cùng số chứng minh nhân dân hoặc 

thẻ căn cước công dân để nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu nghĩa vụ và thực hiện nộp 

tiền trực tuyến qua ngân hàng để thanh toán và hoàn tất hồ sơ. Đồng thời, người 

dân có thể tiếp tục lựa chọn hình thức nhận kết quả tại đơn vị giải quyết TTHC 

hoặc chuyển phát về tận nhà. 

Như vậy, khi sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công tỉnh, các khoản phí, lệ phí sẽ được công khai cụ thể đến người dân. Đồng 

thời, người dân sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi, di chuyển để đóng 

các loại phí, lệ phí. 

Đây được xem là giải pháp mang lại lợi ích không nhỏ cho cả người dân 

và các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 

đang diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến sẽ góp phần 

phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

4. Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; 

trong quá trình triển khai có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị liên hệ Văn phòng - Sở GDĐT, để hướng dẫn giải quyết. Văn phòng niêm 

yết công khai văn bản này tại trụ sở cơ quan đồng thời đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử của Sở GDĐT để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- Các Sở, ban ngành tỉnh Tuyên Quang (biết); 
- UBND các huyện/thành phố; 
- Sở TTTT tỉnh Tuyên Quang;   (Phối hợp) 
- Bưu điện tỉnh Tuyên Quang; 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 
- Các phòng công tác thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP (Trang). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hoàng Thị Thu Hiền 
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