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Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 

Căn cứ văn bản số 2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 10/8/2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc dời ngày thi nghề phổ thông bậc THCS khóa thi 

ngày 16/8/2018; 

Theo đó, tại khoản 3 văn bản số 2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 

10/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn: “Đối với Phòng GDĐT: 

Sau khi hoàn tất việc rà soát trên cơ sở số lượng thí sinh thực tế đăng ký dự thi 

các Phòng GDĐT có văn bản gửi về Sở GDĐT với nội dung như sau: 

+ Thông báo số tiền đã chuyển khoản về Sở GDĐT cho khóa thi ngày 

16/8/2018 (phải gửi kèm bảng photocopy phiếu chuyển tiền vào tài khoản của 

Sở). 

+ Thông báo số tiền, số thí sinh thực tế đăng ký dự thi lại và thông báo số 

tiền thừa (thiếu) so với số tiền đã chuyển khoản về Sở GDĐT cho khóa thi ngày 

16/8/2018. 

+ Thông báo cụ thể số tài khoản của Phòng GDĐT để Sở GDĐT chuyển 

hoàn trả lại phần lệ phí thừa.” 

Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản cũng như các thông tin 

như đã yêu cầu tại khoản 3 văn bản số 2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 

10/8/2018 từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo; đến nay, đã gần kết thúc năm học 

và lệ phí dự thi thu từ học sinh nhưng không tổ chức thi thì phải trả lại cho các 

em học sinh.    

Để có cơ sở chuyển trả lại lệ phí thi nghề bậc THCS năm 2018 cho các 

phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và 

Đào tạo khẩn trương có văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo với các nội dung 

như sau: 

- Trong văn bản thông báo cụ thể số tiền đã chuyển khoản về Sở GDĐT 

cho khóa thi ngày 16/8/2018. 

- Trong văn bản thông báo cụ thể số tài khoản của Phòng GDĐT để Sở 

GDĐT chuyển trả lại thi cho Phòng GDĐT. 

- Phải gửi kèm bảng photocopy phiếu chuyển tiền vào tài khoản của Sở. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 

theo đúng các nội dung hướng như trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 
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khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để được 

hướng dẫn giải quyết./. 
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