
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /SGD&ĐT-QLCL
V/v đôn đốc thanh toán trực tuyến lệ phí

đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng
ngành GDMN năm 2022 tại tỉnh Lào Cai

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

Lào Cai, ngày        tháng 8 năm 2022

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện công văn số 536/BGDĐT-GDĐH ngày 23/8/2022 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký

xét tuyển đại học, Sở GD&ĐT chỉ đạo như sau:

1. Hiệu trưởng/Giám đốc các trường/trung tâm:

- Khẩn trương thông báo để thí sinh đăng ký dự thi nắm được nội dung chỉ

đạo của Bộ GD&ĐT tại văn bản số 536/BGDĐT-GDĐH ngày 23/8/2022 của Bộ

GD&ĐT (gửi kèm văn bản này); trong đó đặc biệt lưu ý về thời gian triển khai
thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành GDMN tại
tỉnh Lào Cai năm 2022 (từ 00h00 ngày 24/8/2022 đến 17h00 ngày 26/8/2022).

- Yêu cầu Tổ tư vấn tuyển sinh của nhà trường thường xuyên cập nhật thông

tin về tình hình thanh toán lệ phí của thí sinh (gồm thí sinh là học sinh của nhà

trường, thí sinh tự do nộp hồ sơ tại nhà trường); kịp thời đôn đốc, hỗ trợ thí sinh;
không để thí sinh không nộp được lệ phí do không nắm được quy định hoặc lỗi
mạng,..

2. Chế độ báo cáo: Trước 15h00 các đơn vị báo cáo về Sở GD&ĐT (qua
phòng QLCLGD) tổng số nguyện vọng đã được thanh toán, tổng số nguyện vọng
chưa được thanh toán; hình thức báo cáo: nhập vào biểu trực tuyến theo đường
link https://bit.ly/3ws51r5.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện;
trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở GD&ĐT (qua bộ phận
thường trực Phòng QLCLGD - điện thoại 02143.821.360) để kịp thời chỉ đạo, giải
quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Đăng Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm
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