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Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, Trung tâm Y tế huyện, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; 

- Các Chi nhánh Ngân hàng đóng trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Công văn số 1730/UBND-NC2  ngày 13/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong 

các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế; Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu: 

1. Các Chi nhánh Ngân hàng đóng trên địa bàn: Chủ trì thực hiện kịp thời, 

có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện 

Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ các trường học, cơ 

sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. 

2. Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế 

Cầu Treo 

- Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn nghiên cứu, tăng cường chỉ đạo, 

hướng dẫn chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch thu phí, 

lệ phí tại bệnh viện, Trung tâm Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, chú 

trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên thiết bị di động (như QR Code, mã 

hoá thông tin thẻ, thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc, Ví điện tử); hỗ trợ, 

hướng dẫn bệnh nhân, người sử dụng các dịch vụ y tế thực hiện các cách thức 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin) trước ngày 23/4/2022. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường 

áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, đóng học phí tại 

các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác 

hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh, học sinh thực hiện các cách thức thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin) trước ngày 23/4/2022. 

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: Xây dựng chương trình, tăng 

cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các tiện ích, tiện lợi, kiến thức 

thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh 

viện, cơ sở y tế. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các tiện ích, tiện lợi, 

kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và 

bệnh viện, cơ sở y tế. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chỉ đạo, đôn đốc tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về các tiện ích, tiện lợi, kiến thức thanh toán không dùng 

tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế. Báo cáo 

kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao và tổng hợp kết quả thực hiện 

của các phòng, địa phương, gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

25/4/2022. 

Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, VHTT.  
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