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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:      

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, 

Thông tin và Truyền thông. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 

 

Xét Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 75/BC-

NHNN ngày 22 tháng 3 năm 2021 về kết quả triển khai thực hiện Quyết định 

số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công 

(Đề án), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Báo cáo 

nêu trên: Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

nghiên cứu, tổng hợp kết quả, bài học kinh nghiệm, định hướng về thúc đẩy 

thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công vào trong nội dung Đề án phát 

triển thanh toán không dùng tiền mặt của giai đoạn tới; đảm bảo đồng bộ, phù 

hợp với các giải pháp, chỉ tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt tại các 

Nghị quyết của Chính phủ. 

2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo thẩm quyền nghiên cứu, hướng 

dẫn các tổ chức tín dụng về kết nối, cung cấp giải pháp thanh toán không 

dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ thanh toán dịch 

vụ công. 

3. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền nghiên cứu, phối 

hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, 

hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục về kết nối với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia phục vụ thanh toán phí dịch vụ y tế, giáo dục. 

4. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan, theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam (gửi kèm theo), tiếp tục tích cực triển khai các giải pháp 



thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát huy kết quả, khắc phục các tồn 

tại, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

(Gửi kèm Báo cáo số 75/BC-NHNN ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTg, các PTTg; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

Trợ lý TTg, 

các Vụ: TH, TKBT, KGVX,  

Cục KSTTHC; 

-  Lưu: VT,  KTTH(3) M.Cường 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Mai Thị Thu Vân 
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