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KẾ HOẠCH 
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ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ  

 

 

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ 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; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nội 
dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung 
Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, 

góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân 
hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. 

2. Mục tiêu cụ thể 
Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau: 
a) Đối với dịch vụ thu ngân sách: 80% giao dịch nộp thuế tại địa bàn thành 

phố thực hiện qua ngân hàng; 100% hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh 
có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước; 

b) Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Công ty điện lực chấp nhận thanh 
toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố phấn đấu 70% số tiền 
điện được thanh toán qua ngân hàng; 

c) Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình 
tại địa bàn thành phố thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; 

d) Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường cao đẳng, trung 
cấp trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh 
viên tại các trường cao đẳng, trung cấp nộp học phí qua ngân hàng; 

đ) Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: Phấn đấu 50% bệnh viện chấp nhận 
thanh toán viện phí qua ngân hàng; 

e) Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Tại địa bàn thành phố, địa bàn 
huyện, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng. 

II. CÁC GIẢI PHÁP 
1. Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục 

vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội 
a) Tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại 

các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học để phục vụ thanh toán 
qua ngân hàng; 



2 

 

b) Áp dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù 
hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ 
(tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã 
hội; chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại nhưng dễ sử 
dụng và phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có thể áp 
dụng đối với những đối tượng khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng; 

c) Phát triển thêm các phương tiện thanh toán mới tạo thuận lợi cho khách 
hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng; 

d) Phát triển thêm các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép 
thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, thu phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã 
hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: Thanh toán trực tuyến, 
thanh toán trên ứng dụng điện thoại di động, thanh toán không tiếp xúc, thanh 
toán trường gần trên di động (NFC) và các dịch vụ thanh toán hiện đại khác; 

đ) Khuyến khích các mô hình hợp tác giữa ngân hàng với các tổ chức 
trung gian thanh toán để cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán phù hợp với 
đặc thù dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội. 

2. Tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an 
sinh xã hội qua ngân hàng 

a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín 
dụng trên địa bàn trong việc tổ chức, hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử của 
hệ thống ngân hàng để phục vụ cho việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an 
sinh xã hội; chỉ đạo các ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối với 
các đơn vị cung ứng dịch vụ công; đa dạng các dịch vụ, phương thức thanh toán 
dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; 

b) Sở Y tế  chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực hợp tác với ngân hàng triển khai 
thanh toán viện phí qua ngân hàng; tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ 
tại các cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phí được nhanh chóng, tiết kiệm 
thời gian khám chữa bệnh; 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp phối 
hợp với các ngân hàng triển khai thanh toán học phí qua ngân hàng; tăng cường 
tuyên truyền, vận động khuyến khích sinh viên thực hiện thanh toán học phí qua 
ngân hàng; 

d) Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngân hàng trong việc thực hiện 
chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với điều 
kiện và nhu cầu của người thụ hưởng; 

đ) Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tập trung cho các giao dịch thu, nộp 
ngân sách; 

e) Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội: 
Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các 
nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch; 

g) Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần cấp thoát nước mở rộng 
triển khai mô hình thanh toán tiền điện, tiền nước qua ngân hàng; nghiên cứu 
chuẩn hóa thông tin dữ liệu khách hàng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin 
để thực hiện thanh toán; 
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h) UBND các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan, tổ chức cung ứng 
dịch vụ công trên địa bàn triển khai đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả 
an sinh xã hội qua ngân hàng. 

3. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo 
niềm tin cho khách hàng 

a) Cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo đảm an ninh, an toàn 
cho các hệ thống thanh toán, các sản phẩm dịch vụ thanh toán; 

b) Tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý, sự phối hợp giữa ngân 
hàng với các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn; 

c) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình 
nghiệp vụ, quy định nội bộ về an ninh, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin 
nhằm hạn chế các rủi ro; đồng thời phát hiện sớm các vi phạm để chấn chỉnh 
đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; 

d) Kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị 
chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); tăng cường hệ thống 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; 

đ) Chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót; đồng 
thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ 
đoạn gian lận. 

4. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 
a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi 
trả an sinh xã hội qua ngân hàng: Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm, dịch 
vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; những lợi ích và hiệu 
quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện 
nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội; 

b) Các đơn vị cung ứng dịch vụ công phối hợp với các ngân hàng, đơn vị 
truyền thông để xây dựng và lồng ghép các nội dung về dịch vụ thanh toán 
không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến kiến thức, giáo dục tài 
chính cho người dân (đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn); thực 
hiện chương trình tiếp thị, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, cung cấp tư 
vấn, các chương trình quản lý rủi ro. 

5. Các giải pháp hỗ trợ khác 
a) Các ngân hàng chú trọng phát triển các chương trình hướng dẫn, hỗ trợ  

khách hàng về quy trình thanh toán tạo thói quen cho khách hàng trong việc 
thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; 

b) Khuyến khích các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công triển khai 
các hình thức ưu đãi cho khách hàng thực hiện thanh toán dịch vụ công và chi 
trả an sinh xã hội qua ngân hàng; 

c) Có cơ chế biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các ngân hàng, 
đơn vị cung ứng dịch vụ công tích cực triển khai thanh toán dịch vụ công và chi 
trả an sinh xã hội qua ngân hàng. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ các nguồn: Ngân sách 

nhà nước; vay ưu đãi, tài trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước; kinh phí của 
các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn 
vốn hợp pháp khác. Việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch được sử dụng từ 
dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; 
2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 
a)  Tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế 

hoạch; lồng ghép các nội dung về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với 
dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan. 

b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
tỉnh trước ngày 05 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động, nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KHHT (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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