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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 05 tháng 7 năm 2019

V/v đẩy mạnh triển khai
thanh toán qua ngân hàng
đối với dịch vụ công và
chi trả các chương trình
an sinh xã hội

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh:
Công ty Điện lực Bình Thuận, Công ty cổ phần Cấp thoát
nước Bình Thuận, các bệnh viện tại thành phố Phan Thiết,
các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh,
Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân
hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả
các chương trình an sinh xã hội; Kế hoạch số 1864/KH-UBND ngày 11 tháng
5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thanh toán qua ngân
hàng đối với dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội;
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình
Thuận tại Công văn số 662/BTH-TH ngày 27 tháng 6 năm 2019 về việc triển
khai thực hiện Kế hoạch số 1864/KH-UBND về đẩy mạnh thanh toán qua
ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Qua hơn một năm triển khai Kế hoạch số 1864/KH-UBND ngày 11
tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch số 1864/KHUBND), ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao,
đã chuẩn bị tốt về hệ thống thiết bị, áp dụng công nghệ mới cho việc thanh
toán không dùng tiền mặt; tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện thanh toán
dịch vụ công qua ngân hàng ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm như nước,
học phí, viện phí.
Để đảm bảo việc thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công theo
đề án đã được Chính phủ phê duyệt, hoàn thành mục tiêu Ủy ban nhân dân

tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch số 1864/KH-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công
ty Điện lực Bình Thuận, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, các
bệnh viện tại thành phố Phan Thiết, các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp
trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh nghiêm túc, đẩy mạnh triển
khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận:
- Tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành
Ngân hàng đi đầu trong thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ
công; vận động, khuyến khích gia đình, người thân cùng tham gia thực hiện.
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống máy ATM và thiết bị
chấp nhận thanh toán thẻ (POS); đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch
qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng, chống các
hành vi gian lận, tạo niềm tin cho khách hàng trong thanh toán thẻ.
- Chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh:
+ Tích cực, chủ động trong việc tiếp cận, hợp tác, đẩy nhanh khả năng
kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu với các đơn vị cung ứng dịch vụ công trên
địa bàn để đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng; đồng thời, tăng cường tuyên
truyền, hướng dẫn khách hàng thanh toán qua ngân hàng.
+ Tranh thủ sự hỗ trợ của Hội sở chính trong việc phát triển sản phẩm
dịch vụ thanh toán mới, hiện đại dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông
tin và viễn thông, bảo đảm an toàn, tiện lợi tạo điều kiện cho khách hàng ở
khu vực xa mạng lưới giao dịch ngân hàng cũng có thể thực hiện dịch vụ
thanh toán.
+ Đầu tư hạ tầng, kết nối với các cơ quan liên quan (thuế, kho bạc nhà
nước, điện lực, nước, bảo hiểm xã hội, bệnh viện, trường học…), đáp ứng tốt
hơn nhu cầu của khách hàng trong thanh toán đối với dịch vụ công; hỗ trợ các
đơn vị cung ứng thu nợ kịp thời.
2. Đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với
đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa,
khu vực nông thôn về thanh toán không dùng tiền mặt; vận động cán bộ, công
chức trong đơn vị mình thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch
vụ công như tiền điện, tiền nước, học phí, viện phí.
- Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường
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chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý tích cực phối
hợp với ngành Ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần hoàn
thành mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
3. Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công trên địa bàn:
- Các đơn vị cung ứng dịch vụ công: Tích cực phối hợp với các ngân
hàng trên địa bàn triển khai thanh toán qua ngân hàng đối với tiền điện, nước,
học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; đặc biệt, đối với
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, các trường đại học, cao đẳng,
trung cấp và các bệnh viện cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đẩy
mạnh thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công theo Kế hoạch
số 1864/KH-UBND.
- Trung tâm Hành chính công tỉnh: Tạo điều kiện kết nối thanh toán
điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính với các Ngân hàng thương mại trên
địa bàn tỉnh để thuận tiện cho khách hàng trong thực hiện thanh toán.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Lưu: VT, TH. Phú.
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