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Số:        /UBND - VP5 
V/v tăng cường triển khai thực hiện  

thanh toán tiền điện không sử dụng  

tiền mặt 

 

                      

        Ninh Bình, ngày         tháng  8  năm 2022 

  

                                         

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;  

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh. 

  
 

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 

; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 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 2022 và 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 măỵ 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; Theo đề nghị của Công ty 

TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình tại văn bản số 2038/PCNVB-KD ngày 

22/8/2022 về việc báo cáo tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, 

UBND tỉnh giao: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; Giám đốc các công ty, doanh nghiệp của tỉnh: 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. 

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương 

mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Bình trong việc tuyên 

truyển, 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. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình chủ trì, phối 

hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tăng cường thông tin, tuyên 

truyền để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu và tham gia để thực hiện 

hiệu quả Quyết định 06/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. 



4. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình chủ động, phối hợp với các 

Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai sâu, rộng hình thức thanh toán 

tiền điện không sử dụng tiền mặt, thường xuyên báo cáo và đề xuất về UBND tỉnh 

để kịp thời chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, VP5; 

  VH_VP5_CV. 
 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

                 Trần Song Tùng   
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