
  

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /SGDĐT-QLCLCNTT 
V/v hướng dẫn thu dịch vụ tuyển sinh trình 

độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 

  

Đắk Lắk, ngày      tháng      năm 2021 

 

                  Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk; 

- Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. 

 

Thực hiện Thông báo số 316/TB-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về kết luận của Thú trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tuyển sinh đại 

học; cao đẳng sư phạm năm 2021, triển khai công tác tuyển sinh năm 2021 trình độ đại 

học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đắk Lắk hướng dẫn về việc dịch vụ tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 như sau: 

1. Mức thu dịch vụ tuyển sinh năm 2021: 

Mức thu dịch vụ tuyển sinh năm 2021 có sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông là 25.000 đồng/ nguyện vọng. 

Việc thu lệ phí đăng ký dự thi, các đơn vị phải cấp cho người nộp tiền biên lai thu 

phí đúng mệnh giá theo quy định của Bộ Tài chính. Các đơn vị nhận biên lai và quyết 

toán biên lai với Chi cục Thuế huyện, thị xã; riêng các đơn vị trên địa bàn thành phố 

Buôn Ma thuột thì nhận biên lai và quyết toán biên lai với Chi cục Thuế tỉnh. 

2. Phương thức bàn giao, quản lý và sử dụng nguồn thu dịch vụ dự tuyển: 

- Các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển được trích lại 8.000 đồng/ nguyện 

vọng và phải nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk số tiền tương ứng với số lượng 

nguyện vọng đăng ký dự tuyển tại đơn vị mình (17.000 đồng/ nguyện vọng). 

- Thủ trưởng các đơn vị tự quyết định nội dung chi và mức chi căn cứ vào công 

việc cụ thể được giao của các thành viên trong Ban tuyển sinh để có sự điều hòa hợp lý, 

bảo đảm ưu tiên cho người trực tiếp làm công tác tuyển sinh và thực hiện đúng thủ tục 

thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.  

- Phí chuyển tiền do đơn vị thụ hưởng chịu trách nhiệm chi trả. 

- Các đơn vị chuyển nguồn thu tuyển sinh về Sở GDĐT theo số tài khoản sau: 

Tên đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 



  

Số tài khoản: 5201.201005105 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Thời gian chuyển tiền: 

Đợt 1: Trước ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Sở GDĐT. Các đơn vị photocopy 

giấy chuyển tiền nộp cho ông Bùi Tuấn Cường, chuyên viên phòng Quản lý chất lượng - 

Công nghệ thông tin vào ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Sở GDĐT. 

Đợt 2: Trước ngày 20/8/2021 nếu có thí sinh bổ sung nguyện vọng đăng ký dự 

tuyển. Các đơn vị scan hoặc chụp hình giấy chuyển tiền và gửi trực tiếp cho ông Bùi 

Tuấn Cường, chuyên viên phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin qua mail nội 

bộ OMS (http://cv.daklak.edu.vn/). 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc 

triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Phòng 

Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin theo số điện thoại: 0944550330 gặp ông Bùi 

Tuấn Cường, chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin để giải quyết 

kịp thời./. 

 
Nơi nhận:               
- Như trên (để thực hiện);                                                                          

- Lưu: VT; QLCL-CNTT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Đăng Khoa 
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