
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc (tuyến tỉnh). 

 

 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; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những 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. 

 Thực hiện Công văn số 218/UBND-KTN ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc 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; Kế hoạch số 78 

/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ;  

 Trong thời gian vừa qua Công ty điện lực Lạng Sơn phối hợp với các 

ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, các cơ quan truyền thông đã tuyên 

truyền phổ biến rộng rãi, giới thiệu các tiện ích, phương thức thanh toán không 

sử dụng tiền mặt đến các khách hàng dùng điện. Tuy nhiên theo báo cáo của 

Công ty điện lực Lạng Sơn đến hết tháng 10/2019 tỷ lệ thanh toán tiền điện 

không sử dụng tiền mặt mới đạt tỷ lệ 19,75% tổng số khách hàng đã thanh toán 

tiền điện. 

 Hiện nay vẫn còn rất nhiều khách hàng dùng điện là cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) trong các cơ quan, đơn vị nhận lương 

qua tài khoản ngân hàng nhưng vẫn chưa thực hiện thanh toán tiền điện bằng 

phương thức không sử dụng tiền mặt. 

 Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02/NQ-CP và chỉ đạo của UBND 

tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc (đơn vị hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước) thực hiện các nội dung sau: 

 - Tiền sử dụng điện, nước sinh hoạt hàng tháng của cơ quan, đơn vị và tiền 

điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên 

chức nhà nước phải nghiêm túc thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền 

mặt; 

 - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức về lợi 

ích của việc thanh toán không sử dụng tiền mặt;  

UBND TỈNH LẠNG SƠN                        

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-VP  
V/v thanh toán không sử dụng tiền 

mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 



 - Các đơn vị báo cáo số lượng CCVCNLĐ trong đơn vị đã thực hiện và 

chưa thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, gửi báo cáo định kỳ 

hàng quý đến Sở Y tế trước ngày 23 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo cơ 

quan chức năng (có mẫu báo cáo kèm theo). 

 Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai và báo 

cáo đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở;  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT;VP(HVT).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh   

  

 

  



TÊN ĐƠN VỊ:.... 

 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 

(Quý).......... 

 

Kính gửi: Sở Y tế  

 

STT Đơn vị/CBCNV Mã KH 
Hình thức thanh 

toán tiền điện 

Ghi 

chú 

I. Cơ quan    

1 Trụ sở cơ quan PA11.... Chuyển khoản  

2 Cơ sở 1  Chuyển khoản  

3 Cơ sở 2  Chuyển khoản  

... .......................    

II. CCVCNLĐ  đã thanh toán không dùng tiền mặt 

1 Nguyễn Văn A PA11.... Chuyển khoản  

2 Hoàng Thị B  Ví điện tử  

3 Nguyễn Văn C  ViettelPay  

....   ...........  

III. CCVCNLĐ thanh toán dùng tiền mặt 

1 Nguyễn Văn A PA11....   

2 Hoàng Thị B    

3 Nguyễn Văn C    

....     

     

 

            
NGƢỜI BÁO CÁO 

(Ký tên, họ và tên)  
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên) 
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