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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thí điểm Phiên chợ không dùng tiền mặt  

tại thành phố Đồng Xoài năm 2022 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh thúc 

đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường hợp, cơ sở 

giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 49/TTr-SCT ngày 

06/9/2022; 

Nhằm thay đổi thói quen mua sắm của người dân từ thanh toán bằng tiền 

mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần vào tiến trình hướng đến 

thực hiện xã hội số, kinh tế số, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm 

Phiên chợ không dùng tiền mặt tại thành phố Đồng Xoài năm 2022 (Phiên chợ) 

với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thúc đẩy chuyển đổi số, tạo môi trường thanh toán lành mạnh, an toàn để 

người dân trên địa bàn tỉnh được trải nghiệm những hình thức thanh toán hiện 

đại, tiếp cận nhanh các ứng dụng, tiện ích trong thanh toán không dùng tiền mặt.  

- Thay đổi thói quen mua sắm của người dân từ thanh toán tiền mặt sang 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Tăng cường hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; cung cấp các mặt hàng Việt Nam có 

chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân; Hỗ trợ các doanh nghiệp 

tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Phiên chợ để thu hút người dân trên 

địa bàn tỉnh biết và tham gia mua sắm, trải nghiệm. 

- Các doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm hàng hóa phải đảm bảo 

chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; phải thực hiện đúng các quy định về an 

toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
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- Việc thiết kế gian hàng phải phù hợp với mặt bằng địa điểm tổ chức và 

chủng loại hàng hóa, không gây mất mỹ quan khu vực tổ chức, các gian hàng giới 

thiệu, mua bán hàng hóa phải được trang trí đẹp, thể hiện được văn minh thương 

mại, tổ chức chu đáo, an toàn cho doanh nghiệp và du khách, người dân đến tham 

quan, mua sắm. 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN CHỢ 

1.Thời gian tổ chức: Ngày 26/11/2022 (01 ngày). 

2. Địa điểm: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. 

3. Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Công Thương. 

4. Đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước, Sở Thông tin 

và Truyền thông, UBND thành phố Đồng Xoài. 

5. Quy mô: Khoảng 25 gian hàng tiêu chuẩn. 

6. Đối tượng tham gia 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ số, ngân hàng, ví điện tử...  

7. Sản phẩm tham gia phiên chợ 

- Là hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam, có chất lượng và được phép lưu 

thông hợp pháp trên thị trường, bao gồm các chủng loại. 

- Các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến. 

- Các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống. 

8. Nội dung hoạt động chính tại Phiên chợ 

- Người dân được hướng dẫn, trải nghiệm các phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt như: Thanh toán bằng mã QR, ví điện tử, thanh toán di 

động...cùng các công nghệ số từ các ngân hàng, các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

- Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại phiên chợ sẽ triển khai các 

hình thức khuyến mãi, giảm giá được lồng ghép trong khuôn khổ tháng khuyến 

mại tập trung quốc gia Viet Nam Grand Sale 2022 trên địa bàn tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Trong dự toán đã giao năm 2022 cho Sở Công Thương (Kinh phí giao 

nhưng không thực hiện chế độ tự chủ). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức Phiên chợ không dùng 

tiền mặt đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

- Mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có sản 

phẩm hàng hóa phù hợp tham gia Phiên chợ. 



3 
 

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Sở Thông 

tin và Truyền thông mời các Ngân hàng Thương mại, các doanh nghiệp viễn 

thông cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tham gia Phiên chợ. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, các 

cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, quảng bá về Phiên chợ để đông đảo 

người dân được biết và tham gia mua sắm. 

- Phối hợp với Sở Công Thương mời các doanh nghiệp viễn thông cung 

cấp dịch vụ số, ví điện tử tham dự Phiên chợ, đồng thời vận động các doanh 

nghiệp có những chính sách ưu đãi khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Phiên chợ. 

3. Sở Tài Chính 

Căn cứ vào nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán thực hiện thẩm định, 

quyết toán theo quy định. 

4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương mời các ngân hàng thương mại trên 

địa bàn tỉnh tham gia Phiên chợ; đồng thời vận động các Ngân hàng có những 

chính sách ưu đãi khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Ngân hàng tại Phiên chợ. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài 

- Tạo điều kiện bố trí mặt bằng và hỗ trợ an ninh để tổ chức Phiên chợ 

không dùng tiền mặt được diễn ra an toàn, hiệu quả. 

- Hỗ trợ đưa tin về Phiên chợ không dùng tiền mặt để người dân trên địa 

bàn biết, cùng tham gia mua sắm, tiêu dùng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thí điểm Phiên chợ không dùng tiền mặt tại 

thành phố Đồng Xoài năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước, 

UBND thành phố Đồng Xoài và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt 

chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT. 

                           KT. CHỦ TỊCH 

                          PHÓ CHỦ TỊCH 
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