
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1191 CHU NGHA VIT NAM 
TH XA C1TfA LO DIc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S& /UBND-KT Ci'ra Lô, ngày tháng 10 nám 2021 
V/v trin khai m tài khoán vâ 

phát hành the thu chi trong 

thanh toán tin diên 

KInh gi:ri: 
- Thñ truong các ban, ngành, co quan, don vj trên dja bàn; 
- UBND các phumg; 
- Ngân hang Agribank chi nhánh Cira Lô; 
- Diên luc Cira Lô. 

Thrc hin Chi thj s 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 cüa Thfi tithng ChInh phü 
ye vic day mnh triên khai các giãi pháp phát triên thanh toán không dung tin 
mt; cong van s 6753/UBND-KT ngày 24/9/2019 cña UBND tinh Ngh An, v 
vic chi do dy mtnh thanh toán không dung tin mt di vói djch vii cong trên 
dja bàn tinh Ngh An. 

D tip tiic phát trin djch vi thanh toán không diing tin mt và thanh toán 
hóa don tin din thông qua các djch vii ngân hang. UBND thj xâ yêu cu các ban 
ngành lien quan, các phu&ng thixc hin các ni dung sau: 

1. Các ban, ngãnh, doàn the: 
- Phôi hcp vói Ngân hang thanh toán khOng sü diing tiên mt 100% các djch 

v11 cong. 
- Vn dng can b, cong chtirc, ngu'i lao dng thuc ban, ngành, don vi 

mInh tIch cuc thanh toán qua Ngân hang di vó'i djch v din, nuc, h9c phi, vin 
phi. 

- Các trumg hoc, bnh viên, co quan, doanh nghip trên dja bàn thj xã phM 
hcp vâi Ngân hang thanh toán tin din không sir diing tin mat, uu tiên thanh toán 
tIch tir dng, thanh toán trên thit bj di dng. 

2. UBND các phirrng: 
- Chi do, don dc trin khai thirc hin kip thi, thanh toán khOng dung tin 

mt di vâi Cac djch vii cOng trên dja bàn. 
- Vn dng can b, cOng chrc, ngui lao dtng thuc don vj mInh tIch c1rc 

thanh toán CáC dich vu không si.r diing tin mat, trong do Co viçc thanh toán tin 
diên thuc hiên 100%. 

- PhM hçip vi Ngân hang Agribank Cira Là tuyên truyên ngu'?i dan, doanh 
nghip m tài khoân d thirc hin thanh toán không dñng tin mat. 

- Phi hçip vi Din hrc Cñ'a Là, Ngân hang Agribank Cü'a Lô m tài khoán 
thanh toán và phát hành the thtu chi cho khách hang (nu có dü diu kin) có thu 
cu thuc hiên các giao djch và thanh toán tiên din hang tháng. Thông báo trên 
truyn thanh phithng chü truong cüa ChInh phu, cña UBND tinh Ngh an và cña 
UBND thj xã ye vic thanh toán tiên din khOng sü dicing tin mtt dê nhân dan bi&. 
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- Chi dto các khái tuyên truyn trên phát thanh d nguñ dan bit chñ truong 
thrc hin m& tài khoân thanh toán không dñng tin mt ti dim thu tiên din và ti 
Ngân hang Agribank Cira Lô. 

3. Ngãn hang Agribank Cua Lô và Din hrc thj xã Cira Lô: 
- Phi hçp vri UBND các phung, các khi tuyên truyn dn ngi.thi dan thrc 

hiên m& tài khoàn thanh toán. 
- Triên khai phu'Gng thirc phát hành the thu chi cho khách hang ô các 

phuông trên dja bàn dê thanh toán tin diên, thirc hin diing theo quy djnh cüa 
Agribank. 

Dày là mt trong nhü'ng giãi pháp quan trpng nâng cao t' l khách hang 
thanh toán các djch vu không s1r dung tin mt nói chung và thanh toán tiên din 
không sr dung tin mt nói riêng, phi hçp vói xu th phát trin cüa xã hi. 

Nhn duçc cong van nay, yêu cu các ban ngành, các Co quan, don vi Co lien 
quan nghiêm t1ic trin khai thirc 

Nci nhân: 

- Nhu kInh giri; 

- TT Thi y,TT HDND TX (b/c); 

- Chü tich, các PCI UBND thi xã (b/c); 

- Các phOng, ban, ngành lien quan; 

- UBND các phuông; 

- Luu VT, KT., 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

Vö Van Hñng 
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