
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Triển khai Ọuyểt định số 241 /Q Đ -T T g ngày 23/02/20 ỉ 8 của Thủ tướníĩ 
Chính phủ  phê duyệt Đe án đẩy m ạnh thanh toán qua ngân hảng  đổi với các dịch 
vụ côna; thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xâ 
hội (sau đây gọi tắt là Đề án), naàv  19/4/2018, ủ v  ban nhân dân tỉnh Bến Tre 
(ƯBND tỉnh) đã ban hành Côns; văn số 1700/U B N D -T C Đ T chỉ đạo các Sở, ban, 
ngành tỉnh, U B N D  các huyện, thành phố  tổ chức thực hiện Đe án, trong đó đề ra 
các mục tiêu cụ the đến năm 2020 đế các đơn vị làm cơ sỏ' thực hiện. Tuy  nhiên, 
đên nay kêt quả đạt được vân còn rât hạn chê so với m ục tiêu đỗ ra, cụ íhê nh ư  sau:

- 89.5% giao dịch nộp thuê trên địa bàn thành phố được thực hiện qua n sa n  
hàng (chỉ tiêu đề ra là 80%); toàn tỉnh tỷ  lệ này  đạt 89,1%.

- 56,1% số tiền điện tại địa bàn thành phổ  được thanh toán qua n sân  hàng 
(chỉ tiêu đề ra là 70%); toàn Lỉnh tỷ lệ nảy ]à 45,4%.

- 6,7% cá nhân, hộ eia đình trên địa bàn thành phố thực hiện thanh toán tiền 
nước qua ngân hàng  (chỉ tiêu đề ra ]à 50%); toàn tỉnh tỷ lệ nàv dạt 3.7%.

- Các chỉ tiêu còn lại (100%  K ho bạc Nhà nước tỉnh có thiểt bị chấp nhận 
thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước; 100% trường cao đẳng chấp 
nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; 80%  số sinh viên nộp học phí qua ngân 
hàng; 50% bệnh viện tại các thành phố  lớn chấp nhận thanh toán viện phí v à  20%  
sô tiên chi trả an sinh xã hội tại dịa bàn thành phố qua ngân hàng) vẫn chưa được 
trỉên khai thực hiện.

Nguyên nhân chủ quan do m ột sổ sở, ban, ngành, đon  vị liên quan chưa quan 
tâm triên khai thực hiện quyêt liệt các nhiệm  vụ được giao.

Ngày 0 ỉ /01 /2019, Chính phủ ban hành Nghị quvết số 02/NQ-CP về tiếp tục 
thực hiện nhũng  nhiệm vụ, giâi pháp chủ yếu cải thiện môi trường  k inh  doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm  2019 và  định hướng đến năm  2021 
trong đó chỉ rõ thanh toán không dùng tiền m ặt là m ột chủ trương lớn của Chính 
phủ, nhăm  hô trợ xây dựng Chính phủ điện tử, cune  ứng  dịch vụ  công cấp độ 3 4.

TỈNH BÉN TRE Độc [ập ; Tự đo - Hạnh phúc

Ben Tre, ngày Oi tháng 7 năm 2019Số: Ỉ / Ị j £  /UBND-TCĐT

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề 
án đấy mạnh thanh toán qua níĩân 

hàne đối với các dịch vụ công và chi
trả các chương trinh ASXH
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Kính cửi: :
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-Các Sở. ban, ngành tỉnh;
-U B N D  các huyện, thành phố B en  Tre.
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Đê dạt đượccác mục tiêu đê ra theo đúng tiên độ, ké hoạch, cân có sự nô lực
to lớn, phối hợp chặt chẽ và phấn đẩu khỏng ngừng của loán thê các câp chính
quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tình. D o đó, 
ƯBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh, U B N D  các huyện, thành 
pho, các đơn vị liên quan khẩn tru'0'ngtriển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
sau đây:

1. N hiêm  vu chung* • o

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của U B N D  tỉnh theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1700/U B N D -T C Đ T  ngày 
19/4/2018 và Kế hoạch số 2254 /K H -U B N D  ngày 14/5/2019 của U BN D  tỉnh  bang 
những hành động cụ thể, thiết thực. Các đơn vị đã thực hiện tốt như thuế tiểp tục 
duy trì, m ở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện; các đơn vị chưa thực hiện hoặc đâ 
thực hiện nhưng kết quả đạt được chưa cao cần tập trung rà  soát, khắc phục  kịp 
thời các tồn tại, khấn trương ban hành ngay chương trình, kế hoạch với lộ trình cụ 
thê vả tô chức triến khai thực h iện  nghiêm  túc, hiệu quả. Thủ trưởng dơn vị phải 
theo sát íhực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, không để chậm trễ, đồng thời tăng cường  đôn 
đốc, kiếm tra, giám sát việc thực hiện.

- Yêu câu toàn thê cán bộ công chức, viên chức, người ỉao động trên m ọi 
cươne vị côns, tác, từ  nhân viên đến các cấp lãnh đạo phải thực sự g ư ơ n s  m ẫu  thực 
hiện thanh toán không dùng tiền m ặt đối vói các dịch vụ côna  như điện, nước, học 
phí, viện phí, Internet, cước viễn th ô n g ,. . .(ư u  tiên sử dụng các hình thức trích nợ 
tự động, SMS & M obile Banking. Internet B ank ing ,.. .) .  Bên. cạnh đó, tích cực 
tuyên truyền, vận động ngưò'i thân trong gia đình, bạn bè CÙ112 thực hiện.

2. N hiệm  vụ,  iộ trình cụ tliễ

2. ì. Sở Công thương

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Công  ty Điện lực B en  Tre 
đánh edá kết quả thực hiện thí đ iểm  đề án ngưng thu tiền điện tại nhà trên địa bàn  8 
phường thuộc thành phố, từ đó m ờ  rộng tri en khai thực hiện trên toàn địa b à n  tỉnh.

- Xâv dựng lộ trình, kế hoạch cụ thế, lừng bước chuyến từ việc ủv nhiệm  
thu tiền điện qua tổ chức trung gian sans  hình thức thanh toán, khôns, dùng  tiên 
mặt, nhất là đối với các doanh nah iệp  (phối họp  với n sâ n  hàng, đơn vị thu hộ tư 
vẩn, hướng dẫn khách hàng m ở tài khoản và sử d ụ n s  dịch vụ  thanh toán d iện  tử).

Lộ trinh thực hiện: Đen n ăm  2020, 70% số tiền điện tại địa bàn thành phô 
được thanh toán qua ngân hàng.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trườrm học trên  địa bàn tỉnh phối họp  với naân hàng, tô chức 
CUI12 ứne dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện thu học phí bằng p h ư o n g  thức 
thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tích cực tuyên truyền, hưÓTig dẫn và vận động học sinh thanh toán học 
phí qua ngân hàng (ưu tiên lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng  tại đơn vị.



thanh toán trên thiết bị di động, SMS & M obile  Banking, Internet B a n k in g , . . .)•

Lộ trình thực hiện:Đ ến cuối tháng 11/2019, 100% các trường học trên địa 
bàn tỉnh chấp nhận thanh toán học phí không  dùng tiền mặt.

2.3. Trường Cao đẳng Bển Tre, Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi

- Chủ động phối hợp với ngân hàng thương mại thực hiện mỏ’ tài khoản, 
chấp nhận thanh toán học phí không  dùng tiền mặt.

- Thông báo và yêu cầu sinh viên nộp học phí qua ngân hàng.

Lộ trình thực hiện/

- Đến cuối tháng 11/2019, 100% trưò-ng cao đẳng chấp nhận thanh toán học 
phí không dùng tiền mặt.

- Đ ến năm  2020, 80% sinh viên nộp học phí qua ngân  hàng.

2.4. Sở Y tể

- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bản  tỉnh phối họp  vói ngân 
hànơ, to chức cung ứng dịch vụ  trune gian thanh toán trien khai thực h iện  thu viện 
phí bằng phương thức tha.nh toán không dùng tiền mặt.

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và vận động cá nhân đểrì eiao dịch tại 
bệnh viện, cơ sỏ' y íể thưc hiện thanh  toán viện phí qua ngân hàng (ưu tiên lắp đặt 
thiết bị chấp nhận thẻ neân hàng tại đem vị, thanh toán trên thiết bị di động, SMS 
& M obiỉe Banking, Internet B ank ing ,.. .) .

Lộ trình thực hiện:Đến cuối tháng 11/2019, 100% các bệnh viện, cơ sở y tế 
trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán v iện  phí không dùng tiền  mặt,

2.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

X ây dựng ỉộ trình, kế hoạch cụ thể, rà  soát các đối tượng được chi trả  an sinh 
xã hội trên địa bàn thành pho, chủ động phối hợp với n g ân  h àn s .  bưu đ iện  huvện, 
thành phô vận động, hướne dẫn các trường họp  có điều k iện  nhận chi trả  an sinh xã 
hội thực hiện m ở tài khoản, thực hiện chi trả qua ngân hàns .

Lộ trình thực hiện: Đến năm  2020, 20%  số tiền chí trả an sinh xã  hội tại địa 
bàn thành phố được thực hiện qua ngân hàng.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường, đấy mạnh cô n s  tác truvền  thông về chủ trưcmg thanh toán 
không dùng tiền m ặt qua báo, đài ở tỉnh, h uyện  bằng nhiều hình thứ c  p h ù  họp 
nhằm  nâng tầm  nhận thức, tạo sự  đồng thuận  xã  hội; phối hợp chặt chẽ với các 
ngân hàng, đơn vị liên quan giới thiệu, hướng dẫn cách tiếp cận, sử  dụng  các sản 
phâm, dịch vụ tiện ích ngân hàng  phục vụ  việc thanh  toán  hàng  hóa, d ịch v ụ  không 
dùng tiền m ặt để người dân, doanh nghiệp biết và  sử  dụng.

Lộ trình thực hiện; Thực h iện  thường  xuyên, liên tục.
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2.7.Ngân hàng 'Nhà nước Chi nhánh tỉnh

Chỉ đạo các chi nhánh n sân  hàng thương mại trên địa bàn:

- Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt đ ộ n s  thanh toán, đầu tư 
cơ sờ hạ tâng và côna nahệ kểt nối với các đon vị cunỉí ứng dịch vụ công.

- Tăng cường thông tin, vận độns, hướng dẫn khách hàng tham aia sử d ụ n s  
các sản phâm, dịch vụ tiện ích, ưu tiên sử dụng các dịch vụ  thanh toán không dùng 
tiền mặt như: trích nợ  tự động, SMS & M obile Banking, Internet B an k in g , . ..

- Phối họp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện lắp đặt các thiết bị 
chầp nhận thanh toán qua the (POS), đề ra các chương trình khuyến mãi phù hợp, 
thực hiện chính sách thu phí hợp lý, khuyến khích khách hàng sử dụníí dịch vụ.

- Vận động CBNV trong Ngành thực hiện chủ trương thanh toán không dùng 
tiền mặt.

Lộ trình thực hiện; Thực hiện thường xuyên.

2.8. Cục thuế tỉnh

- Tuyên truyên, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp lục thực hiện thanh 
toán tiền thuế qua nsân  hảng.

- Đối với dịch vụ thanh toán tiền thuế khoán của hộ kinh doanh, íừng bước 
chuvên từ  việc ủy nhiệm thu qua bưu điện sang hình íhức thanh toán không  dùng 
tiền mặt theo lộ trình, kế hoạch cụ thế (phối hợp vói ngân hàníĩ, đơn vị thu hộ tư  
vấn, hướng dẫn khách hàng m ở  tài khoản  và sứ dụng dịch vụ thanh toán điện tử).

Lộ trình thực hiện/Đen năm  2020, ít nhất 80% siao  dịch nộp thuế trên địa 
bàn thành phố được thực hiện qua ngân hànơ.

2.9. Kho bạc Nhải nước Bên Tre

-  K ho bạc Nhà nước trên địa bàn  tình liên hệ với các ngân hàng thương mại 
thực hiện lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu naân  sách nhà 
nước.

- Giới thiệu, hướne dẫn cho những  cá nhân đên eiao dịch biêL vê dịch vụ 
nàv đỗ thực hiện.

Lộ trình thực hiện; Đen năm 2020, 100% Kho bạc N h à  nước Lrên địa bàn 
tỉnh lắp đặt thiết bị chấp nhận thỏ rmân hàne  phục vụ việc thu n s â n  sách nhà nước.

2.10. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bển Tre, Trung tâm Nước sạch và Vệ 
sinh mối trường Bển Tre

-  Phối hợp vói ngân hàng thương mại thực hiện m ở  tài khoản, chap nhận 
thanh toán tiền nước khôna dùng tiền mặt.

- Xây dựng lộ trinh, kế hoạch cụ the, chuvến từ  việc ủv nhiệm  thu qua tô 
chức truns sian. đại lý thu hộ san s  hình thức thanh toán khône, d ù n e  tiền mặt.

Lộ trình thực hiện:
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- Đến cuổi íhána 11/2019, Côníi tv cổ phần c ấ p  Ihoál nước Bcn Tre, Trung 
tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trườnơ Ben Tre châp nhận thanh toán tỉcn nưó'c 
khôn«. dù ne tiền mặt.

- Đen năm 2020 đạt 50% cá nhân, hộ p.ia đình trên địa bàn thành phô thực 
hiện thanh toán tiên nước qua naân  hàne.

2.11. Công ty Cô phần Côĩiự trình ấô thị Bên Tre

-  Phối họp với no,ân hàng thưưns mại thực hiện mỏ' íài khoản, châp nhận 
thanh toán phí dịch vụ bàng p h ư ơ n s  thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Cĩiới thiệu, vận độn2; khách hàng biết về dịch vụ này để thực hiện.

Lộ trình thực hiện: Đen cuối thánơ 1 1/2019, Công ty cổ phần C ông trình đô 
thị Ben Tre chắp nhận thanh toán phí dịch vụ khô Hí dùng tiên mặt.

Ư BN D  tỉnh đề nsh ị các đơn vị khẩn trưon£L thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại 
Côno; văn này./.

Nơi nhận:
- N hư  trên;
- C ụ c  t hu ế  l ỉnh;
- Kho bạc N hà nước BT;
- CTCP Cấp thoát nirớc tình; ^
- TT  Nưó'c sạch vả Vệ sinh M T  BT;
- CTCP Cônc trình đô thị ùnh;
- Trườnc Cao đẳng Ben Tre;
- Trưcms; Cao đẳnạ  nghề 00112 Khỏi
- CT, các P C I  U B N D  tình;
- Chánh, Phó Vp U B N D  tỉnh;
- Phòng TCĐT.TH:
- Lưu: VT.

ĩTVăn Trọng
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