
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VHTT Cẩm Xuyên, ngày        tháng  3  năm 2022 

Về việc báo cáo thực trạng 

chuyển đổi số, thanh toán không 

dùng tiền mặt trong các trường 

học, cơ sở giáo dục và bệnh 

viện, cơ sở y tế 
 

 

 

     Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 
     

 

Thực hiện Công văn số 1197/UBND-NC2 ngày 17/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tham mưu thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán 

không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y 

tế, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

1. Về chỉ đạo triển khai: Sau khi có các văn bản cấp trên về thúc đẩy 

chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ 

đạo các phòng chuyên môn, ngành y tế, giáo dục tổ chức đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt đối 

với phụ huynh, học sinh cũng như bệnh nhân, và người sử dụng dịch vụ y tế trên 

địa bàn huyện.  

2. Về hạ tầng CNTT, chuyển đổi số:  

+ 100% các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế có hạ tầng 

CNTT đảm bảo triển khai chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt. 

+ Các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế chưa sẵn sàng 

phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt; chưa tích hợp sẵn sàng 

module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục theo quy 

định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 781/BTTTT-QLDN. 

3. Về nhân lực số:  

+ Các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế có nhân lực đáp 

ứng việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt. 

+ Tỷ lệ người dân, học sinh có thẻ ngân hàng và sử dụng dịch vụ thanh 

toán trực tuyến chưa đáp ứng nhu cầu triển khai việc chuyển đổi số. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo thực trạng chuyển đổi số, thanh toán 

không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y 

tế trên địa bàn để Sở Thông tin và Truyền thông được biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch,  CT U N  huyện phụ trách;  

- Lưu: VT, VHTT. 
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