
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

   Số:             /UBND-KT  

    V/v tăng cường thực hiện thanh toán  

tiền điện không dùng tiền mặt   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

       Sơn Dương, ngày       tháng 6 năm 2022 

                

 
 

Kính gửi:   

         - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 
         - Các Ngân hàng đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

 

 

Thực hiện Văn bản số 5053/UBND-TH, ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTG 

ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Sau khi xem xét đề nghị của Điện lực Sơn Dương tại văn bản số 

167/BC-ĐLSD ngày 11/5/2022 về việc báo cáo thực hiện thực hiện thanh toán 

tiền điện không dùng tiền mặt, tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt trên địa 

bàn huyện Sơn Dương còn rất thấp. 

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, 
thanh toán điện tử đạt các mục tiêu của Quyết định số 1813/QĐ-TTG ngày 

28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

Tuyên truyền cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn 

vị về lợi ích việc thanh toán tiền điện qua Ngân hàng (chủ động về thời gian, 

không phải đến quầy thu tiền điện, thủ tục đăng ký nhanh gọn, không phải thanh 

toán phí dịch vụ .…) vận động, khuyến khích cán bộ, nhân viên, người lao động 

thanh toán các chi phí dịch vụ không dùng tiền mặt qua tài khoản Ngân hàng. 

2. Điện lực Sơn Dương: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức 

tuyên truyền cho người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng phương thức 

thanh toán qua Ngân hàng. 

- Cung cấp danh sách Mã khách hàng sử dụng điện cho các Ngân hàng 
nhanh chóng, kịp thời. 

- Hàng tháng phối hợp với các Ngân hàng đóng trên địa bàn tự động thanh 
toán hóa đơn tiền điện qua tài khoản của khách hàng theo danh sách các Ngân 

hàng cung cấp. 



 

- Phối hợp với các Ngân hàng đóng trên địa bàn huyện, các đơn vị liên 

quan nghiên cứu, đơn giản hóa các thủ tục thanh toán tiền điện bằng phương 

thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 

tiếp cận, thanh toán một cách thuận lợi nhất. 

3. Các Ngân hàng đóng trên địa bàn huyện: 

- Phối hợp với Điện lực Sơn Dương triển khai tuyên truyền, hướng dẫn 

chi tiết thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ đến khách hàng; tuyên truyền lợi ích 

của việc thanh toán tiền điện (không dùng tiền mặt) qua Ngân hàng gửi đến các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền trong nhân dân. 

- Chủ trì, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Đề án 

phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 
theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng có tiềm năng phối hợp tốt với 

Điện lực Sơn Dương triển khai thực hiện và hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký, 
sử dụng dịch vụ đến khách hàng; tuyên truyền lợi ích của việc thanh toán tiền 

điện (bằng hình thức không dùng tiền mặt)  qua các Ngân hàng.  

- Thông báo rộng rãi số điện thoại, địa chỉ của Bộ phận thường trực để 

tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ. 

Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến để các cơ quan, đơn vị liên quan,  

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên  (đề nghị);; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;; 
- Chánh, các PVP HĐND và UBND huyện; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT  ( Sxd        ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hải Trường 
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