
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v phương thức thanh toán, chi trả cho 

công tác làm nhiệm vụ trong các kỳ thi 

và nhiệm vụ  khác do Sở Giáo dục và 

Đào tạo điều động từ năm 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2023 

     Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;       

- Các  đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 

136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 

Nam giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025. 

 Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai các văn bản nêu trên đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, 

các đơn vị thuộc địa bàn quản lý được biết để thực hiện; Các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục trực thuộc triển khai, phổ biến đến viên chức, nhân viên trong đơn vị biết 

để thực hiện. Cụ thể: 

1. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và phổ biến Thông tư số 13/2017/TT-BTC 

ngày 15/02/2017,  Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 nêu trên đến 

toàn thể  viên chức, giáo viên, nhân viên trong đơn vị được biết để thực hiện. 

2. Công chức, viên chức, nhân viên được cử đi làm nhiệm vụ do Sở Giáo 

dục và Đào tạo điều động, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện chi trả bằng hình 

thức chuyển khoản, không dùng tiền mặt. 
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2. Công chức, viên chức, nhân viên được cử đi làm nhiệm vụ có trách 

nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản cho các Hội đồng thi hoặc các công chức 

của phụ trách đoàn công tác, tập huấn . 

Trân trọng ./ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CM thuộc Sở GDĐT; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KHTC. ChiNTM. 

 GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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