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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố. 

 

Căn cứ văn bản số 940/SGDĐT-KHTC ngày 02/4/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc cung cấp thông tin chuyển trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018; 

theo đó, đến ngày 08/5/2019 tất cả các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được nhận 

lại toàn bộ khoản lệ phí thi nghề bậc THCS năm 2018 từ Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

Tổ chức thi nghề bậc THCS năm 2018 thí sinh đăng ký dự thi chủ yếu các 

em học sinh lớp 8, đến thời điểm hoàn trả lệ phí thi các em đang học lớp 9 và đã 

gần kết thúc năm học; do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo 

dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thuộc địa phương quản lý khẩn trương 

thực hiện việc hoàn trả lệ phí đăng ký thi nghề bậc THCS năm 2018 cho các em 

học sinh.  

Sau khi hoàn thành việc hoàn trả lệ phí thi cho học sinh đề nghị các trường 

có báo cáo nhanh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để Phòng Giáo dục và Đào tạo 

nắm tình hình. Bên cạnh đó, để tránh việc thắc mắc của phụ huynh liên quan đến 

lệ phí thi nghề THCS năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng 

Giáo dục và Đào tạo giám sát việc hoàn trả lại lệ phí cho học sinh và mọi sự 

chậm trễ cũng như phát sinh liên quan đến việc hoàn trả lệ phí thi nghề bậc 

THCS năm 2018 các Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

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 

khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để được 

hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Ban Giám đốc Sở GDĐT; 

- Phòng NV1; Thanh tra Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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