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V/v đẩy nhanh việc thanh toán 
không dùng tiền mặt trong lĩnh 

vực y tế, giáo dục 

 

   

     
 

 
                                      Kính gửi:  
                                               - Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và 
                                                 Truyền thông;  
                                               - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
                                               - UBND các huyện, thành phố. 
 
  

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 
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; Quyết định 
số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 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. 

Để đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, 
giáo dục, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trên địa bàn: 

- Phối hợp với ngân hàng triển khai thanh toán viện phí, học phí qua ngân 
hàng; lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng QR tại các cơ sở y tế, cơ 
sở giáo dục để cho phép người bệnh, phụ huynh, học sinh, người dân,… sử dụng  
thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán (tương tự như việc thanh toán tiền 
mua hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị). 

- Sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng có khả năng kết nối với phần mềm 
ứng dụng của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để 
tổ chức, cá nhân sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các 
dịch vụ y tế, giáo dục. 

- Sử dụng hệ thống công nghệ thông tin cho phép ghi nhận thông tin cần 
thanh toán (số tiền, mã hồ sơ/khách hàng, …) để người sử dụng truy cập các ứng 
dụng trên internet, mobile và thực hiện trả tiền thông qua các sản phẩm dịch vụ 
thanh toán tiện ích của ngân hàng (thanh toán qua thiết bị di động, thanh toán qua 
internet, ví điện tử, dịch vụ thanh toán hóa đơn,…) tương tự như việc thanh toán 
hóa đơn tiền điện, cước viễn thông… hiện nay. 
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- Thông báo số tài khoản của đơn vị mình mở tại ngân hàng để tổ chức, cá 
nhân chuyển tiền thanh toán: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ y tế 
dự phòng, các khoản phí, lệ phí và các nguồn thu hợp pháp khác; học phí bằng 
các dịch vụ thanh toán mà ngân hàng đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, 
thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử,…). 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng 
cường tuyên truyền, vận động,  khuyến khích người bệnh, phụ huynh, học sinh, 
sinh viên, người dân… thực hiện thanh toán viện phí, học phí qua ngân hàng. 

- Khẩn trương yêu cầu tất cả các trường học, bệnh viện trên địa bàn thành 
phố, thị trấn các huyện (khuyến khích tại các địa bàn khác) phối hợp với các Chi 
nhánh Ngân hàng thương mại triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, hoàn thành 
trước tháng 12 năm 2019.  

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn 

Chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn: 

- Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị cung ứng dịch 
vụ công liên quan trên địa bàn triển khai các giải pháp, phương thức thanh toán 
không dùng tiền mặt nêu tại mục 1 Công văn này. 

- Nghiên cứu, áp dụng phí dịch vụ thanh toán hợp lý và triển khai các 
chương trình ưu đãi, khuyến mại (ví dụ như: Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán 
cho khách hàng, các cơ sở y tế, giáo dục, đơn vị cung ứng dịch vụ công trong 
thời gian đầu triển khai; áp dụng các chương trình tặng quà, tích điểm, hoàn tiền, 
tham gia quay số trúng thưởng,… cho những khách hàng đăng ký, sử dụng dịch 
vụ thanh toán không dùng tiền mặt,…) để khuyến khích các đơn vị cung ứng 
dịch vụ công và khách hàng ưu tiên lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán không 
dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán dịch vụ công. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, kịp 
thời cho khách hàng biết về quy trình thủ tục, thao tác thực hiện và các biện 
pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt 
nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công nói riêng. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý tra soát, khiếu nại của khách 
hàng; trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, sai sót phải kiểm tra, xác 
định nguyên nhân và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để phản hồi, 
giải thích cặn kẽ cho khách hàng. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh đẩy mạnh 
hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công, đặc biệt là thanh toán 
tiền viện phí, học phí 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 thanh toán dịch vụ công. 
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4. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Chi nhánh Ngân hàng 
thương mại trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động 
khuyến khích người dân thực hiện thanh toán viện phí, học phí qua ngân hàng. 

5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Chi nhánh Ngân hàng 
thương mại trên địa bàn triển khai đẩy mạnh thanh toán viện phí và học phí qua 
ngân hàng. 

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, các tầng lớp nhân dân sử dụng các phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt để thanh toán dịch vụ công nói chung và thanh toán viện phí, học 
phí nói riêng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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