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THÔNG BÁO 
Kêt lun và chi d¡o cüa Phó Giám �ôc Lê Hoài Nam t¡i cuçc hÍ9p 

ve De án SSC - HÇ thông quän lý tryc tuyêa các nguôn thü cho truong hoc tích 

hop thanh toán hÍe phí không së dång tiên m�t" 

Ngày 13 tháng 01 n�m 2021, So Giáo dåc và �ào tao tô chéc buôi hÍp 

vói các Ngân hàng thuong m¡i tham gia tài khoàn phài trå (chuyên thu) thårc hiÇn 

chù truong thanh toán không dùng tiên m·t cça Chính phç �ói vÛi Ngành Giáo dåc

Thành phÑ Hô Chí Minh; 

Dông chi Lê Hoài Nam, Phó Giám �ôc So Giáo dåc và �ào t¡o chù tri buôi hÍp. 
Cüng tham dy có Lanh d¡o Ngân hàng Nhà nuóc Vi�t Nam t¡i TP.Hô Chí Minh, 
L�nh �¡o Phòng Kê ho¡ch tài chính - Sß GD&ÐT và các L�nh �¡o Ngân hàng TMCP 

Sai Gon Thurong tín (Sacombank), Ngân hàng Nông nghiÇp và Phát triên nông thôn 

(Agribank); Ngân hàng TMCP Quân dÙi (MB Bank), Ngân hàng TMCP �âu tu và 
Phát triên ViÇt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thuong (Saigonbank). 

Sau khi nghe báo cáo kêt quå triên khai Dê án SSC n�m 2020, quy trinh 

thuc hiÇn tài khoàn phäi trå (tài khoàn chuyên thu hÍc phí), phát biêu cça d¡i diÇn 
Ngan hàng Nhà nuóc ViÇt Nam tai TP.Hô Chí Minh và 05 ngân hàng tham du; 

Phó Giám �ôc So Giáo dåc và �ào t¡o Lê Hoài Nam kêt luân và chi �¡o nhu sau: 

1. Thông nhât chç truong 5 ngân hàng trên (Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thuong tin, Ngân hàng Nông nghiÇp và Phát triên nông thôn, Ngân hàng TMCP 
Quan doi, Ngân hàng TMCP �âu tu và Phát triên ViÇt Nam, Ngân hàng TMCP Sai 
Gon Công thuong) duoc tham gia, phôi hop triên khai dËch vå trung gian thu hÙ và 

tài khoan phäi trå (chuyên thu) hÍc phí và các kho£n thu khác cça Ngành Giáo dåc và 

Dào tao Thành phÑ Hô Chí Minh theo Dè án SSC. 

Dê nghË các ngân hàng, khi tham gia �ê án SSC, thông nhât chung quy trinh 
phuc vu �ôi vói dËch vå chuyên khoàn phài trå, khoàn thu hÙ cho nhà truÝng 
mÙt lân/tuân vêtài khoån nhà truong. 

2. Thong nhâat �ê xuât xây dång mâu biêu truyên thông chung nh�m thông tin 
sån phân, dËch vu �Á án, huóng dan së dång và công khai các loai phí dËch vu cça 
ngan hàng, don vË trung gian thanh toán ví �iÇn të tham gia dê án. 

Giao Thuòng tryc Ban Dê án SSC thiêt kê, các ngân hàng góp ý vê nÙi dung, 
hinh thúc. So Giáo duc và �ào tao sê phê duyêt và triên khai �ên các �on vi. 



. 

3. Xác dinh måc tiêu 100% truÝng hÍc trên dËa bàn Thành phÑ Hò Chí Minh 
trien khai thanh toán không dùng tiên m·t theo chù truong chung cça Chính phç và 
Uy ban nhân dân thành phô. �ê nghË các �on vi, co so giáo dåc, thông qua "Phan mem quän ly trrec tuyên các nguôn thu", nhanh chóng triên khai thu hÙ 
hoc phí bàng phuong théc không dùng tiên m·t, �a d¡ng hinh théc, không giói h¡n 
oác ngân hàng thanh toán, nh�m t¡o moi �iêu kiÇn �ê phy huynh hÍc sinh thun lqi 
trong viee thanh toán không dùng tiên mat, không ph£i tp trung den truong, han chê 
toi �a viÇc thanh toán trrc tiêp t¡i các nhà truong. 

Trong �ó, uu tiên giäi pháp thanh toán trên thiêt bË di �Ùng, thanh toán qua thiêt bË châp nhn th� POs, liên kêt tài kho£n, th� ngân hàng qua các kênh trre tuyên: 
Sacombank (8 kênh thanh toán), ViettelPay, App MBiz, VNPTPay, MoMo, Payme, 
Smartpay, Payoo, Yschool,... các kênh cça hàng thu hÙ (Circle K, Ministop, B-smart, 
VinMart+, FamilyMart, Pharmacity, GS25, nhà sách Phuong Nam, FPTShop,...). 
Các truong hÍc huóng dân thuc hiÇn các kênh thanh toán thông qua các b�ng tuyên 
truyên và phiêu thông báo các khoàn thu hàng tháng cho phå huynh hÍc sinh. 

4. Giao Phòng Kê hoach Tài chính tham muru v�n b£n huÛng dan các co sß 
giáo duc thåc hiÇn các dËch vå mß tài kho£n thu hÙ và chi hÙ theo quy dinh' và 
dinh huóng dËch vy mÝ tài kho£n t¡i mÙt trong n�m ngân hàng tham gia �ê án SSC 
thanh toán hÍc phí không dùng tiên m·t. 

5. Thông nhât dua vào tiêu chi �ánh giá thi dua các �on vi, co so giáo dåc, 
Uy ban nhân dân các qun-huyÇn thrc hiÇn thanh toán không dùng tiên m·t t¡i các 

truong hoc. 

V�n phòng Sö Giáo dyc và �ào t�o thông báo ý kiên chi �¡o cça �ông chí 
Phó Giám �ôc Sö Giáo dåc và �ào t¡o Lê Hoài Nam t¡i buôi hop vÛi các Ngân hàng 
thuong mai tham gia tài khoàn phài trå (chuyên thu) thårc hiÇn chç truong thanh toán 
không dùng tiên m·t cça Chính phiù dên Thú truong các dom vË có liên quan tô chéc 
thurc hiÇn. 

pLGIÁM DÓC 
eHANH Y�N PHÒNG 

Noi nhan: 
- Ngân hàng NNVN tai TP.HCM; 
- Các Ngân hàng dr hop 
Giám �oc So GD&ÐT 
Các phong thuÙc Sös 
-Các don vi, co sÝ giáo dåc TP.HCM; 
Luu: VP, P.KHTC. 
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Nguyen Thành Trung 

Khoan 3, diêu 10 Thông tr sÑ 46/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 n�m 2014 cça Ngån hàng Nhà nuóc ViÇt Nam 
huóng dan vê dËch vy thanh toán không dùng tiên m�t. 
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