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Về việc báo cáo kết quả thực hiện 

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 1730/UBND-NC2 ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tăng cường 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 kết quả triển khai: có 4/87 đơn vị trường học, y tế đã và đang triển 

khai thanh toán không dùng tiền mặt (trong đó có 2 đơn vị ngành giáo dục, 2 

đơn vị ngành y tế), các đơn vị chưa thực hiện việc thu viện phí qua ngân hàng 

(có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo). 

2. Khó khăn, vướng mắc: Tỷ lệ người dân, phụ huynh có thiết bị điện 

thoại thông minh, tài khoản ngân hàng toàn huyện chưa cao do đó chưa đáp ứng 

việc triển khai thanh toán phí, viện phí khi tham gia khám, chữa bệnh tại bệnh 

viện tuyến huyện, các cơ sở y tế và thanh toán phí, học phí tại các trường học, cơ 

sở giáo dục. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Có chính sách hỗ trợ cho người dân dùng các gói dịch vụ miễn phí khi 

thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, hỗ trợ một phần kinh phí cho 

người dân để trang bị thiết bị di động thông minh. 

- Các ngân hàng, đơn vị dịch vụ thanh toán hỗ trợ các cơ sở trường học, 

cơ sở y tế cấp tài khoản ngân hàng cho người dân, phụ huynh 

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng sử dụng dịch vụ 

cho người dân, phụ huynh, học sinh, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện 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 tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ tịch,  CT U N  huyện phụ trách;  

- Các phòng: Y tế, Giáo dục & Đào tạo; 
- Lưu: VT, VHTT. 
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