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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch số 1990/KH-UBND ngày 04/8/2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phát triển thanh toán không dùng  

tiền mặt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng nhận được Công văn số 

822/CAB-TH ngày 01/11/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam, chi nhánh 

tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng báo cáo như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện Kế hoạch số 1990/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã truyên 

truyền, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động được biết và 

thực hiện.  

2. Đẩy mạnh thanh toán điện tử  

- Thanh toán qua ngân hàng thương mại (NHTM):  

+ Đơn vị đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các tổ chức liên quan 

thực hiện việc trả lương, các khoản liên quan đến chế độ của công chức, viên 

chức và người lao động (CCVC&NLĐ) qua tài khoản kết hợp với đẩy mạnh 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

+ Tất cả CCVC, NLĐ đã mở tài khoản tại NHTM trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng để thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp hàng tháng, công tác phí, các 

khoản chi thường xuyên khác cho cá nhân. 

3. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Triển khai và thực hiện Thông tư 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của 

Bộ tài chính về quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc 

Nhà nước. 

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích công chức, viên chức, người lao 

động thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt. 

4. Tăng cường phối hợp thức đẩy thanh toán không dùng tiền mặt 

Tiếp tục mở rộng triển khai việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; có 

biện pháp vận động, khuyến khích để công chức, người lao động tăng cường sử 

dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản (thực 

hiện chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử 

dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại khác). 
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Phối hợp với các NHTM hướng dẫn ứng dụng của ngân hàng để thiết lập 

việc trả tiền điện, nước, truyền hình cáp, internet... thông qua chức năng thanh 

toán tự động hằng tháng. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 1990/KH-UBND 

ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ./. 

Nơi nhận: 
- NHNN chi nhánh tỉnh CB; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Tô Thị Trang 
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