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Số         /UBND-VP 
V/v tăng cường triển khai thực hiện 

thanh toán tiền điện không sử dụng 

tiền mặt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Nho Quan, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

 

 

          Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã 

hội của huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Điện lực Nho Quan; 

- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Chính phủ về phê 

duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế 

hoạch số 187/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai 

thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

giai đoạn 2021-2025; Công văn số 784/UBND-VP5 ngày 31/8/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng 

tiền mặt, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội của huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện thanh 

toán tiền điện, dịch vụ điện bằng hình thức không sử dụng tiền mặt, đặc biệt là hình 

thức đăng ký uỷ quyền cho Ngân hàng tự động để thanh toán tiền điện và các dịch 

vụ điện.  

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện tuyên 

truyền vận động 100% các hộ dân trên địa bàn mở tài khoản tại các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn huyện để thanh toán các chi phí như: tiền điện, tiền nước… 

đặc biệt là hình thức đăng ký uỷ quyền cho Ngân hàng tự động để thanh toán các 

dịch vụ không sử dụng tiền mặt. 

2. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện phối hợp với Điện lực Nho 

Quan và UBND các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, đồng thời có cơ chế linh 

hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc đăng ký uỷ quyền trích 

nợ tự động từ tài khoản khách hàng (tạo app để khách hàng chủ động đăng ký, 

không yêu cầu khách hàng phải trực tiếp đến Ngân hàng đăng ký). 

3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện chủ trì, phối hợp với 



Điện lực Nho Quan tăng cường thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, doanh nghiệp 

và người dân hiểu và tham gia để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 187/KH-UBND 

ngày 23/11/2021 và Công văn số 784/UBND-VP5 ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh.  

4. Điện lực Nho Quan chủ động, phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên 

địa bàn huyện triển khai sâu, rộng hình thức thanh toán tiền điện không sử dụng 

tiền mặt. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 

thông báo kết quả triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của từng 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn vào ngày 30 hằng tháng. Thường xuyên 

báo cáo và đề xuất về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo./. 
 

    
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
Đinh Văn Trang  
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