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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Số             /TB-STC 

 
 

Ninh Bình, ngày        tháng 9 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình 

 

 

Kính gửi: 

 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 
 

Thực hiện Văn bản số 02/HD-HĐPH ngày 22/7//2022 của Hội đồng phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về việc Hướng dẫn phổ biến các luật 

mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3; Văn bản số 

784/UBND-VP6 ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường 

triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. 

Để kịp thời chuyển tải sâu rộng nội dung các văn bản Luật mới được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và triển khai thanh toán tiền điện 

không sử dụng tiền mặt 100%. Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình yêu cầu 

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở: 

1. Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Văn bản Luật mới được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 đến toàn thể công chức, viên chức 

và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Toàn bộ nội dung văn bản luật mới 

được đăng tải trên trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình 

(http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử 

của Sở Tư pháp tại địa chỉ (https://sotuphap.ninhbinh.gov.vn); Trang thông tin 

điện tử của Sở Tài chính (https://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn) 

2. Triển khai kịp thời Văn bản số 784/UBND-VP6 ngày 31/8/2022 của 

UBND tỉnh Ninh Bình đến công chức, viên chức và người lao động thuộc 

phòng, đơn vị mình; yêu cầu 100% công chức, viên chức và 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 ủy quyền cho Ngân hàng tự động để thanh toán 

tiền điện và các dich vụ điện. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo này./. 

(Gửi kèm file Văn bản số 02/HD-HĐPH ngày 22/7//2022 của Hội đồng phổ biến, 

GDPL tỉnh Ninh Bình Văn bản số 784/UBND-VP6 ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh). 

 
  Nơi nhận: 
  - Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Tài chính; 

 

  - Lưu VP.P/01 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lã Hồng Thanh 

https://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/
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