
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v miễn, giảm phí dịch vụ sổ liên lạc điện 

tử cho học sinh thuộc diện gia đình khó 

khăn do dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT huyện, TX, TP; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở; 

 

Trên tinh thần hỗ trợ những gia đình khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Tập đoàn dịch vụ viễn thông – VNPT Bà Rịa-

Vũng Tàu về việc miễn, giảm phí dịch vụ sổ liên lạc điện tử cho học sinh thuộc diện 

gia đình khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đã được thống nhất như sau: 

- Học sinh thuộc diện con thương binh, liệt sĩ; hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) được 

giảm 100% phí dịch vụ sổ liên lạc điện tử, như đã thực hiện trong các năm qua; 

- Học sinh thuộc gia đình gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19 mà được 

chính quyền địa phương trợ cấp (có giấy nhận trợ cấp của UBND xã, phường, thị trấn 

hoặc UBND huyện, tx, tp) được giảm 100% phí dịch vụ sổ liên lạc điện tử trong năm 

học 2021-2022; 

- Để phòng chống dịch COVID19 phụ huynh học sinh nên sử dụng hình thức 

thanh toán trực tuyến qua phần mềm SSC, nếu nhà tường chưa triển khai hệ thống 

SSC thì tạm thời thanh toán qua ứng dụng vnEdu Connect. 

Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các trường thuộc quyền 

quản lý các nội dung trên. 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GDĐT huyện, thị xã, 

thành phố khẩn trương thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vp UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở LĐTBXH (để biết); 

- UBND huyện, tx, tp (p/h)’ 

- VNPT tỉnh (ph/h); 

- Website Sở (tt); 

- Lưu: VT, VP, khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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