
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

  V/v phối hợp triển khai thanh 
toán tiền điện không sử dụng tiền 
mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP 
ngày 01/01/2019 của Chính phủ

 

 
                  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; 
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 704/EVN-KD ngày 
14/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phối hợp triển khai thanh 
toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
01/01/2019 của Chính phủ. Nhằm hỗ trợ, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị 
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 
các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Lạng Sơn triển 
khai giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, 
trong đó có việc giảm dần và tiến tới không còn việc thu tiền tại nhà. 

2. Thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong đơn vị thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền 
mặt như: Trích nợ tự động, SMS&Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử, 
ủy nhiệm thu/chi, thanh toán trực tuyến trên Website của Trung tâm chăm sóc 
khách hàng ngành điện. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông 
(Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn…) phối hợp với Công ty 
Điện lực Lạng Sơn triển khai tuyên truyền đến các cấp chính quyền, các tổ chức 
và người dân về lợi ích của việc quản lý, sử dụng và thanh toán qua hệ thống 
Ngân hàng không dùng tiền mặt, trong đó có thanh toán tiền điện không dùng 
tiền mặt. 

4. Công ty Điện lực Lạng Sơn tăng cường phối hợp với các Ngân hàng 
thực hiện các chương trình quảng bá, vận động khách hàng dùng điện tham gia 
các dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; nâng cao chất lượng dịch 
vụ thu tiền điện qua Ngân hàng.  
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5. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có các giải pháp phù hợp, khuyến 
khích các ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh mở rộng thêm các điểm 
giao dịch tại khu vực nông thôn; quảng bá, tạo điều kiện và có ưu đãi cho các tổ 
chức, cá nhân, đơn vị mở tài khoản, thanh toán các chi phí các dịch vụ thiết yếu, 
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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