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QUYET DINH 
Ban hành K hoich trin khai thrc hin D an phát triên thanh toán không 

dung tin mt trên dla  bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doin 2021-2025 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA RA — VUNG TAU 

Can cz' Luçt T cht'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 thOng 6 nOm 2015, 

Can cii' Luát tha di, bá sung mt sO' diu Lut To chic ChInh phi và Lut To 
chtc ChInh quyên d/aphwing ngày 22 thOng 11 nàm 2019; 

Can c& Quyet djnh sá 1813/QD-TTg ngày 28 tháng 10 nám 2021 cüa Thz 
tu'Oiig ChInh phi ye vic phê duyt Dê On phát triên thanh toán khOng ditng tiên 
mgt tgi Vit Nam giai dogn 2021-2025; 

Theo d nghj cia GiOm dO'c NgOn hang Nhà nu'&c tinh Ba Rja — Vüng Tàu tgi 
To' trinh sO 2940/TTr-NHNN ngày 16/12/2021 ye ban hành Ké hogch phOt triên 
thanh toOn khóng cThng tiên mgt trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai dogn 
202 1-2025,' kién tong hcip tgi TO' trInh sO 475/TTr-NHNN ngày 14/02/2022. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hânh kern theo Quy& djnh nay Kê ho.ch triên khai thirc hin D 
an phát triên thanh toán không dung tiên m.t trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu 
giai don 202 1-2025. 

• A A A Dieu 2. Hiçu 1rc thi hanh: Quyet dnh nay co hiçu hrc thi hanh ke tu ngay 
k. 

Diu 3. T chfrc thrc hin: Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám 
dôc Ngân hang Nhà nuäc chi nhánh tinh Ba Rja — VQng Tàu; Thu tnthng các sâ, 
ban, ngành, doàn the cap tinh; Chu tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành 
phô; Thu tru&ng các Co quan, don vj, to chCrc có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
- Nhi.r Diêu 3; 
- Van phông ChInh phci; 
- Ngan hang Nhà nu'Oc Vit Nam; 
- TTr.Tinh iiy, TTr.HDND tinh; 
- Chü tjch UBND tinh; 
- NI-INN Viét Nam chi nhánh tinh; 
- Các S&, ban, ngành; 
- UBND cac huyn, thj xã, thành phô; 
- Luu: VT; TH,(p) 
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khai thiyc htçn Be an phat trien thanh toan khong dung tien mt 
trên dla  bàn tinh Ba R!a  — Vüng Tàu giai doin 2021-2025 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 5/QD-UBND ngày 
cüa UBND tinh Ba Ra — Vüng Tàu) 

Ngày 28/10/202 1, Thu tithng ChInh phU ban hành Quyêt djnh so 1813/QD-
TTg ye vic phé duyt Dê an phát triên thanh toán kliông dung tiên mitt tai  Vit 
Nam giai doan 202 1-2025 (sau day gi tat là Dê an phát triên TTKDTM). 

D trin khai dng b các nhim vij và giài pháp cüa D an phát trin 
TTKDTM theo tmg giai doan,  thirc hin thành cong các mvc  tiêu ci the cüa Dê 
an phát triên TTKDTM; Xét dé nghj cUa Ngân hang Nhà ni.rc tinh tai  T? trInh 
so 2940/TTr-NHNN ngày 16/12/2021 và T? trInh so 475/TTr-N}IINN ngày 
14/02/2022; Uy ban Nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu (UBND tinh) ban hành 
Ké hoach triên khai thirc hin Dê an phát triên TTKDTM trén dja bàn tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu giai doan 2021-2025 (sau day gi tat là Kê hoach  TTKDTM), 
bao gôm nhüng ni dung chü yêu nhu sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 

1. Quán trit, t chüc thrc hiên có hiu qua các rniic tiêu, nhim v1i, giãi 
pháp cüa Dê an phát triên TTKDTM; nâng cao nhtn thirc, trách nhim cüa các 
sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thành phô, các To chirc 
chInh trj - xa hi và các cci quan, dan vj, to chirc có lien quan trong vic triên 
khai thirc hin Dê an phát triên TTKDTM. 

2. Xác djnh nhim viii cii th, thi han  hoàn thành và trách nhim cüa các 
cap, các ngành trén dja bàn tinh trong vic triên khai thirc hin Dê an phát triên 
TTKDTM, dam bào triên khai kjp thà!i, phôi hp chat chê, giám sat, theo dOi 
tiên d hoàn thành nhäm dat  các mitc tiêu de ra cüa Dê an phát triên TTKDTM 
trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

II. MUC TIEU 

1. Muc tiêu cii th dn cui nãm 2025 

a) Giá trj thanh toán không dung tin mt dat gp 25 ln GRDP. 

b) Thanh toán không dung tin mt trong thuong rnai  din tir dat  50%. 

PhAn dAu 100% các siêu thj, nba hang, trung tam mua smvà ca sâ phân 
phôi, tiêu thii hang hóa trên dja bàn tinh thirc hin lap dt các thiêt bj chap nhn 
the thanh toán hoc sir diing các phuang thüc thanh toán không dung tiên mt 
khác, tao  diëu kin cho ngui tiêu dung thanh toán không dung tiên mt khi mua 
hang boa, thanh toán djch vit mt each thun igi, dê dàng. 

c) Tir 80% ngu1i dan tiir 15 tui trâ len có tài khoãn giao djch tai  ngân hang 
hotc các to chüc ducic phép khác. 
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d) Tang khà näng tip cn các djch vi thanh toán cüa ngi.thi dan; tang s 
lugng diem chap rihn thanh toán không dung tiên mt trên dja bàn tinh len trên 
5.000 diem. 

d) Miic tiêu tang truàng str dyng phucing tin, djch vii thanh toán. không 
dung tiên mt 

- Tc d tang trixâng bInh quân v s liiçng và giá trj giao djch thanh toán 
không dung tiên mt dat  20- 25%Inäm. 

- Tôc d tang tru&ng bInh quân v s lucmg giao djch qua kênh din thoai 
di dng dat  50 - 80%/nàm và giá trj giao djch dat  80 - 100%/nàm; 

- Tc d tang truâng bInh quân v s lucing và giá trj giao dch qua kênh 
Internet dat 40-50%/näm. 

- TS'  l cá nhân, t chc sir diing phuong tin thanh toán không dung tin 
mt qua các kênh thanh toán din ti:r dat  40-50%. 

e) Mc tiêu thanh toán không dung tin mt di vi djch vii cong 

- Thanh toán trirc tuyn trên Cng djch vij cong cüa tinh dat  90-95%. 

- Tü 90-100% giao djch np thus, phi, l phi,... tai  dja bàn do thj thirc hin 
bang phiscmg thirc thanh toán không ding tiên mat. 

- Tr 90-100% co sâ giáo dic trên dja bàn dO thj chip nhn thanh toán h9c 
phi bang phi..nmg thirc thanh toán không dung tiên m.t; 100% các trithng dai 
hçc, cao dang trén da ban do thj triên khai thanh toán h9c phi trçrc tuyên trên 
Cong Djch viii cong Quôc gia. 

- Tr 90-95% cac co sâ khám, chüa bnh trên dja bàn do thj ch.p nhn 
thanh toán djch vii y tê bang phuong thirc thanh toán không dung tiên mat. 

- Tr 80% s ngui hithng luong hu'u, trçl cp bào him xâ hi, trV cp tht 
nghip trên dja bàn dO thj duçc chi trà thông qua các phixong thirc thanh toán 
không dung tiên mat. 

2. Mt s6 chi tiêu ciii the phn dãu trong näm 2022 

2.1. Thanh toán không dñng tin mt dôi vol dlch v11 cong 

- Thanh toán trrc tuyn trên Cng djch vi cong cüa tinh dat  80%. 

- Tr 85-90% giao djch np thu, phi, 1 phi,... tai  dja bàn do thj thirc hin 
bang phrnmg thüc thanh toán không dung tiên met. 

- Tr 80-90% co so giáo dic trên dja bàn do thj ch.p nhn thanh toán h9c 
phi bang phuong thoc thanh toán không dung tien m.t; 70-80% h9c sinh, sinh 
viên trén dja bàn do thj thanh toán h9c phi bang phuong thrc thanh toán không 
dung tiên mat. 

- Tir 70-80% các co sâ khám, chua bnh trén dja bàn do thj ch.p nhn 
thanh toán djch vii y tê bang phuong thüc thanh toán không dung tin mat. 

- Tü 60-70% s ngithi huâng lucing huu, tr9r cp bào him xã hi, trq cap 
that nghip tren dja bàn do thj dugc chi trà thông qua các phuong thuc thanh 
toán không dung tien rnt. 
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Tir 80%-90% hóa dan tin din trên dja bàn do thj duçc thanh toán bang 
thxc thanh toán không dung tiên mat. 

r 60%-70% boa dan tin rnthc trên dja bàn do thj dugc thanh toán bang 
g thirc thanh toán không dung tiên m.t. 
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2.2. Thanh toan khong dung tien mt qua hç thong Ngan hang tinh 
- Tc d phát trin v s luçng và giá trj giao djch thanh toán không dUng 

tiên mt tang 20- 25% so vi cUng kST näm truóc. 

- TU 80% ngi.thi tir 15 tuM tth len có tài khoân giao djch tai  ngân hang hoc 
các tO chUc duçic phép khác. 

- Tui 60% nguii tU 15 tui trâ len sU dung các hInh thirc thanh toán din tU. 

- Tang s luçing dim chp nhn thanh toán không dUng tin mitt (ATM, 
POS) trên dja bàn tinh len trên 3.400 diem. 

III. CAC GIAI PHAP PHAT TRIEN THANH TOAN KHONG DUNG 
TIEN MAT 

1. Giãi pháp v c ch, chInh sách nhäm to môi trtro'ng thun lqi cho 
vic thirc hin các miic tiêu phát triên thanh toán không dung tin mt 

- Tham gia gop , d xut si:ra di, b sung các quy djnh lien quan den 
thanh toán tai  các van bàn Lut hin hành nhu': Lut Ngân hang Nhà ni.thc Vit 
Nam, Luât Các to chUc tin diing, Lut Phông, chông ri:ra tiên và các van bàn 
Luât khác có lien quan) theo chi dao  cUa ChInh phU, B, ngành Trung uang. 

- Dy manh  trin khai thirc hin kjp thai CáC ea ch chInh sách v thanh 
toán không dUng tiên rnt trén dja bàn tinh nhãm tang cu&ng quán l các boat 
dng thanh toán bang tiên mat, nhât là dôi vâi giao djch mua, ban tài san có giá 
trj 1&n phü hçip vth quy djnh tai  Lut Nba Lut Kinh doanh bat dng san, Lu,t 
phông, chông rUa tiên, Lu.t phông, chông tham nhUng. 

- Trin kbai các quy dnh v djnh danh và xác thrc din tU; v bào v dii 
!iu Ca nhân; quy djnh, hithng dan cho phép các tO chUc lien quan dugc két nôi, 
khai thác thông tin tU Co sâ dU 1iu quôc gia ye dan cu theo quy djnh cUa pháp 
lut dê phiic vii cho vic xác thirc thông tin, nhn biêt khách hang bang phi.rang 
tin din tU; ye giao djch din tU, an ninh mng, dam bào an toàn, bâo mt dü 
lieu và báo v ngui dUng,... nhäm h trg, tao  thu.n 1i cho vic Ung diing cong 
ngh và dOi mdi, sang tao,  dam bào an ninh, an toàn trong boat  dng thanh toán. 

- Tip tue xem xét, d xut các chInh sách phU hqp v phi djch vthanh 
toán không dUng tien mt, tao  diêu kin thun igi cho ngui sU dung tiep cn 
djch vii thanh toán khOng dUng tiên mt vâi chi phi hqp l; xây dmg giâi pháp 
de tiêp tic khuyên khIch thanh toán kbông dUng tiên mtt trong chi tieu cUa 
ngiiôi dan trong xä hi gop phân vào vic quàn 1 thuê. 

2. Phát triên h tng thanh toán, hot dng an toàn, hiu qua và có khã 
nàng kt ni, tIch hçrp vOi cãc h thóng khãc 

- Trin kbai thirc hin tt H thng thanh toán din tU lien ngân hang quôc 
gia, dam bào khâ näng ket nOi, tIch hgp và thrc hin thanh, quyêt toán cho cáe 
h thông khác. 
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- Phát trin ha thng chuyn mach  tài chInh và bü tnir din tü, gop phn thüc 
day phát triên thanh toán ban lé, ma rng h sinh thai, dam bâo khnãng.kt 
nôi, tIch hçip v6i các ngành, linh virc khác dê phic viii thanh toán trrctuyn. 

- Hoàn thin, nâng cp h thng ngân hang lôi (Core Banking), h thng 
thanhtoán ni b cüa các ngân hang và các h thông thanh toán khác, dam bão 
két nôi, tIch hçip vói các h thông thanh toán quan trong, ha tang k5 thti1t cüa 
các to chüc cung 1mg djch vi cOng và các h thông khác dé cung 1mg djh vii 
thanh toán mt cách thun tin, hiu qua cho to chlrc, cá nhân. 

3. Phát triên các dch vy thanh toán hin diii, trng dyng thành tiru ella 
CMCN 4.0 

a) Phát trin da dng các san phâm, djch v11 thanh toán trên nn tang s 
hóa, dam bào an toàn, bào met, mang 'ai  sir thun tin cho ng1zYi sIr dung. 

- Dy manh  trin khai các san phm, djch viii thanh toán mai, hin dai,  dra 
trên 1mg dung nhttng cong ngh cot löi nhii: nén tang giao din 1p trInh 1mg 
diing mr (Open API), trI tu nhân tao  và phân tIch dtr lieu lan (Al, Big Data, 
Data Analytics), din toán dam may (Cloud Computing), nhn dang sinh trãc 
hoc (Biometrics). 

- Dy manh  1mg diing các san phm, djch vii thanh toán trên thit bj di 
dng, nhix: thanh toán qua QR Code, ma hóa thông tin the (Tokenization), thanh 
toán di dng (Mobile Payment), Vi din tlr... 

- Khuyn khIch du tu phát trin các thit bj chp nhn thanh toán the 
(ATM, POS) vai tInh näng hin dai,  tin Ich; nâng cao chat 1ung, sap xêp hçp 
l hiu qua mng luai ATM, POS, mPOS và các thiêt bj chap nhn the khác trén 
dja bàn tinh dam bâo hiu qua, dáp 1mg nhu câu cIra thj trithng. 

- Tip tic phát trin djch vi the ngân hang, cung 1mg các djch v1i gia tang 
khác; tp trung trin khai hoàn thành chuyên dôi the ngân hang tlr the tIm sang 
the chip, dam bào an ninh, an toàn trong thanh toán the, gia tang djch vu, tao 
thun lçii k& nOi vói các h thông thanh toán khác. 

b) Phát trin thanh toán din tIm trong thiiang mai  din tIm 

- Hoàn thin, tang cuang kt ni, tich hqp giIra ha tng thanh toan din tIm 
cIra to chlrc cung 1mg djch vii thanh toán, trung gian thanh toán trên dja bàn tinh 
vâi ha tang dlla cac dan vj chap nhn thanh toán, dáp 1mg tot han yêu câu thanh 
toán din tIm trong thuang rnai din tIm, tai  cac diem ban le và thanh toán hóa dan 
hang hóa, djch viii trimc tuyên. 

- Dy manh  trin khai các chInh sách thüc day, phát trin, khuyn khIch 
ngi.rôi dan, doanh nghip, to chImc có lien quan sIr diing djch vii thanh toán khOng 
dIng tiên m.t trong hoat  dng thuang mai  din tIm; chI tr9ng phát trién các tin 
Ich thanh toán trén thiêt bj di dng (nhu QR Code, ma hóa thông tin the, thanh 
toán di dng, thanh toán phi tiêp xllc, VI din tIm) de thIc day thuang mai  din tIm 
phat triên. 

- Giài quy& thOa dáng các phân ánh khiu nai  tranh chip tnrc tuyn trong 
thi.rang mai  din tIm, bâo v quyên, lqi Ich hcip pháp cIa các ben tham gia giao 
djch. 
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hat trin thanh toán không dung tin mt a khu virc nông thôn, vüng 
a 

trung trin khai hiu qua các giâi pháp phát triên da dng to chirc 
kênh phân phôi, da dng các san phâm, djch v thanh toán không 

mat theo Chiên luçic tài chInh toàn din Quôc gia tinh Ba Rja — VQng 
'en näm 2025, djnh huâng den näm 2030. Khuyên khIch phát triên các san 

phâm, djch vii thanh toán không dung tiên mt phü hqp vai hành vi tiêu dung & 
khu virc nông thôn, vung sâu, vüng xa, hãi dáo trên dja bàn tinh. 

- Trin khai t1rng bu&c hoit dng dai  1 thanh toán; cho phép các to chirc 
không phâi ngân hang triên khai hoat dng dai  1 thanh toán & khu virc nông 
thôn, vüng sau, vüng xa, hâi dáo theo quy djnh. 

- S& dung ha thng, d 1iu, mng hxâi vin thông, giàm các chi phi xã hi 
dé phát triên, m& rng kênh thanh toán không dung tiên mt trên thiêt bj di dng 
& khu virc nông thôn, vüng sau, vüng xa, hài dão gän v&i vic triên khai dUng tài 
khoàn viên thông thanh toán cho các hang hóa, djch vii có giá trj nhó (Mobile - 
Money). 

4. Dy minh thanh toán din tu' trong dlch  vii hành chInh cong 

- Tip tiic hoàn thin k& ni gita ha tng thanh toán din t& cUa các to 
chüc cung Irng djch vi thanh toán, trung gian thanh toán trên dja bàn tinh, h 
thông thanh toán din ti:r lien ngân hang quôc gia, h thông chuyên mach  tài 
chInh va bU tru din ti:r vi h tang các Ca quan trong ngành Tài chInh (Kho bac 
Nhà nu&c tinh, Cue Thuê tinh, Cic Hâi quan tinh) dé dáp &ng tot han yêu câu 
phôi hqp thu ngân sách nhà nithc bAng phucing th&c din t1r; nhât là thu, np 
thué din t& dê ho trV cong tác quAn l, thu thuê, tao  diéu kin thun 1i cho các 
cci quan quAn 1 nhà nuâc, doanh nghip, hçip tác xA và ngu&i dan thrc hin da 
dng, linh hoat các djch vii thanh toán din t& trong vic thu np thuê din t&; 
tAng cuè'ng triên khai chi ngân sách nhà nithc bang phuang th&c thanh toán 
không dung tiên mat. 

- Dy manh  trin khai thanh toán din t& và cung c.p djch vii cong trirc 
tuyên cap d 4; tang ci.thng ket nOi giUa các to ch&c cung irng djch vi thanh 
toán, trung gian thanh toán v&i Cong Djch vii cOng cUa tinh, H thông mt cua 
din t& cUa tinh, các co quan, dan vj có lien quan nhAm don giAn hóa thU tiic và 
tao diêu kin day manh  thanh toán din tCr dOi v&i các khoân phi, 1 phi, thanh 
toán hóa don din, nu'&c, hc phi, vin phi. 

- Các don vj cung üng dich v1i cong trên dja bàn tInh (bao gOm các Co s& y 
tê,giáo diic) xây dirng, nâng cap ha tang k thut, chuân hóa co s& d 1iu d có 
the kêt nôi, chia sé thông tin v&i các to ch&c cung rng djch vii thanh toán, trung 
gian thanh toán trên dja bàn tinh d phc vii thanh toán khOng dUng tiên mat; 
day manh  triên khai COng djch vv cong cUa tinh ket nOi và cung cap djch vçi 
cOng tren Cong djch v cong Quôc gia; khuyên khich các tri.r&ng h9c, bnh vin, 
các don vi cung cap dich vu diên, nithc, v sinh mOi trisO'ng, viên thOng, bin 
chInh trén dja bàn tinh phOi hçp v&i các to chac tin diing, to chirc trung gian 
thanh toán trén dia bàn tinh dé thu h9c phi, vin phi, tien din, tiên nisôc... bang 
phuang th&c thanh toán khOng dUng tien mit. 
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- Tang t' 1 chi trã các chuang trInh trq cp an sinh xã hi, chi trá lu'ang 
him, trçY cp bâo him xã hi, trçy cap that nghip vào tài khoán cá nhân nguôi 
th hu&ng, két hcp vi hoàn thin h tang, ca s& dü 1iu dé mi rng các hInh 
thtrc thanh toán mdi, hin di, tin Ich vi chi phi hcip 1 nhãm thüc day thanh 
toán din tir trong thi.rc hin chi ha. 

5. Tang ctrông thanh tra, kiêm tra, giám sat, dam bão an ninh, an toàn 
trong hoit dng thanh toán 

- Tang ciing co ch hqp tác, phi hqp, trao di thông tin gifla Ngân hang 
Nhà nuâc chi nhánh tinh Ba Rja — Vüng Tàu vOi Cong an tinh và các don vj lien 
quan trén dja bàn tinh dê kp thyi phát hin, phông ngira, diêu tra, xir 1 hành vi 
vi phm pháp 1u.t trong hoat  dng thanh toán; chia sé thông tin ye tInh hInh, 
phiscmg thüc, thu doan hoat dng cüa ti phtm trong hoat dng thanh toán de 
kjp thii cânh báo, khuyên nghj vâi các to chirc cung lrng djch vii thanh toán, 
trung gian thanh toán trên dja bàn tinh, ngithi sr diing djch vii nhãm nganchn, 
phông ngi.ira nguy co lçii dung hot dng thanh toán cho các hoat dng bat hçp 
pháp. 

- Các t chirc cung irng djch vii thanh toán, trung gian thanh toán trén dja 
bàn tinh tiêp tiic triên khai các giái pháp dam bào an ninh, an toàn, bâo rnt h 
thông Cong ngh thông tin nhäm ngän ngi'la rüi ro phát sinh, bào v quyên, 1çi 
Ich hqp pháp cüa ngithi si:r ding djch vii. 

- T chirc thirrc hin thanh tra, kim tra, giám sat, phông, chng rira tin, tài 
trq khüng b trong hoat dng thanh toán không dung tiên mat, thanh toán din 
ti:r, trung gian thanh toán theo các quy djnh hin hành, dam bão hoat dng thanh 
toán trén dja bàn tinh an toàn, hiu qua. 

6. Day mnh cong tác thông tin, tuyên truyn, dào to, hiro'ng dn và 
bão v ngtrô'i tiêu dàng trong thanh toán không dàng tiên mt 

a) Tang cuèng cong tác thông tin, tuyên truyn, ph bin kin thrc, huOng 
dn v phuong thirc thanh toán khOng dung tiên mat, thanh toán din t1r 

- Chü trQng dy rnanh  cong tác tuyên truyn, ph bin, huàng dn dn 
nguYi dan, doanh nghip, can b, cong chüc, viên chirc, ngu?i lao dng vôi 
nhiêu hInh thuc da dng, phong phü thông qua các phuong tin thông tin dai 
chüng (Dài Phát thanh và Truyén hInh tinh Ba Rja — Vüng Tàu, Báo Ba Rja — 
Vüng Tàu, trang thông tin din t1r cüa các si, ngành, UBND các huyn, thj xä, 
thành phô; an phâm, tp san, bàn tin...) vói ni dung dê hiêu, dê nhr, d thirc 
hin, có tInh lan tOa trong cong dông, hithng tâi nhóm dôi t1.rçng mvc  tiêu nhu 
ngithi dan vüng sâu, vüng xa, nông thôn, hái dào, ngi.thi yêu the trong xã hi, 
ngi chixa có tài khoàn ngân hang, h9c sinh, sinh viên, tré em, doanh nghip 
nhô và vra, doanh nghip siêu nhó, ngui tiêu dung It Co co hi tiép xüc cong 
ngh,... qua do giOp nâng cao kiên thuc, ki nãng sir diing san phâm, djch vii 
thanh toán không dung tiên m.t tren dja bàn tinh; 

- Ap diing các hInh thüc thi dua, khen thuâng, vinh danh, xp hang, dánh 
giá doanh nghip bàn lé ctê khuyên khich thanh toán khOng dung tiên mat; vn 
dng, khuyên khich các to chüc cung ung djch vii thanh toán, trung gian thanh 
toán, các doanh nghip cung cap hang hóa, djch vi tren dja bàn tinh có các hInh 
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uyên khIch nhu' min, giâm phi, khuyn mãi, giâmgiá... dôi v&i khách 
i sir ding các phuing thirc thanh toán không dung tiên m.t dê thanh toán 

hóa, djch vii. 

b) Bão v ngu&i tiêu dung trong thanh toán không dung tiên mt 

- Trin khai thirc hin t& các giái pháp bâo dam an ninh, an toàn, bâo mt 
trong ho.t dng thanh toán vâ co ché giâi quyêt tranh chap phát sinh nhàm bâo 
v tot hon quyên và lcd Ich hçip pháp cüa các ben, dc bit báo v quyên lcd cüa 
ngi.thi tiêu dung tài chinh, bào dam tInh nghiêm minh, ran de, cành báo ti'r xa và 
phông ngiira các rüi ro, tranh chap phát sinh t1r hoat  dng thanh toán không dung 
tiên mat; 

- Dy manh  trin khai cong tác truyn thông, ph bin kin thüc v các 
hành vi lua dào, bin pháp nhn biêt rüi ro, cách phông tránh và các giâi pháp 
dam bào an ninh, an toàn, bão mt trong thanh toán không dung tiên mat, thanh 
toán din ti.r dôi vci ngi.thi sir dicing djch vii; phôi hçp giài dáp thäc mac, x1r 1 
khiêu nai  nhàm dam bào quyên, lcd ich hçip pháp cüa ngui tiêu dung. 

7. Tang cung co ch ph6i hçrp thüc day thanh toán không dung tin 
mt 

- Tang ciRmg cong tác phi hqp giüa h thng ngân hang tinh vâi các sâ, 
ngành lien quan, da phiimg (huyn, thj xà, thành phô) dê thüc day phát triên 
thanh toán không dung tiên mat, ttp trung vào các nhim vv: thu, np ngân sách 
nhà nithc, chi trã liiang huu, thanh toán djch vi công, h9c phi, vin phi, din, 
nuc, vin thông, chi trã hrang qua tài khoán tai  các doanh nghip không có vOn 
nba nuyc,... dam báo an ninh, an toàn trong boat dng thanh toán din tü', trung 
gian thanh toán, quân l, giám sat boat dng thanh toán xuyên biên giâi. 

- Khai thác va sir dung hiu qua các ngun lirc d nâng cao chat luqng 
nguOn than 1irc, phát triên co sâ h tang k' thut và cong ngh thanh toán trên 
dja bàn tinh. 

IV. NGUON KINH PHI THU'C HIN 

Ngun kinh phi trin khai thirc hin K hoach nay dugc sir dung t1r các 
nguôn: tài trg; ngân sách nba ni.ric bô trI trong dir toán hang näm cüa các dja 
phucing, co quan, don vj lien quan; nguOn dâu tu cUa các tO chüc cung 1mg djch 
viii thanh toán, các to chlrc trung gian thanb toán trên dja bàn tinh và nguôn kith 
phi hqp pháp khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

V. TO CHIJ'C THU'C HIN 

1. Ngân hang Nhà ntrvc chi nhánh tinh Ba RIa  — Vüng Tàu 

- Là co quan du mi, chü trI, pMi hqp vth các s, ban,,  ngành cp tinh, IJy 
ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phO và các don vj, tO chlrc cO lien quan 
triên khai, theo dôi thirc hin các giãi pháp theo Kê hoach; chju trách nhim 
triên khai thirc hin các nhim vii thuc chlrc näng cUa Ngân hang Nhà nuàc chi 
nhánh tinh Ba Rja — Vüng Tàu dOi vii Kê hoach nay. 
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- Hang 11am, can cü vào rnic tiéu và giâi pháp triên khai cüa Kê hoach, 
tong hop danh gia tinh hinh triên khai thuc hiên Kê hoach va de xuât cac giai 
pháp can thiêt báo cáo UBND tinh; to chüc tong kêt vào cuOi nàm 2025. 

- Tip nhn, xr 1 thông tin ngui dan, doanh nghip cung cp, phãn ánh 
v các hành vi gian 1n, giâ mao,  lüa dâo trong hoat dng thanh toán không dung 
tiên m.t qua Ngân hang. 

- Chi dao,  don dc các t chirc tin dicing trên dja bàn tp trung trin khai 
thrc hin các quy dnh cüa pháp 1ut, các chi dao  lien quan cüa ChInh phü va dja 
phucmg ye hoat  dng thanh toán nói chung, thanh toán không dung tiên mt noi 
riêng; tO chirc các hInh thüc thanh toán không dung tiên mt trén dja bàn tinh 
theo cM dao,  hu&ng dn cüa Ngân hang Nhà nithc Vit Nam, Hi sâ chinh cac 
dan vj; tao  diêu kin thun igi dê khách hang sir dung các loai  djch vii thanh 
toán không dung tiên mt chat lugng, dam bào an toàn, bão mit, dáp img tot yeu 
câu cüa khách hang. 

- Tang cithng kiêm tra, giám sat và tng hop báo cáo djnh kS'  hoc dt xut 
v tInh hInh triên khai thirc hin; các khó khän, vithng mAc, dê xuât, kiên nghj 
(nêu co), báo cáo UBND tinh, Ngân hang Nhà nithc Vit Nam theo quy djnh. 

2. S& Thông tin vã Truyn thông 

- Chju trách nhim phi hop vOi Ngân hang Nhà nithc chi nhánh tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu tO chirc triên khai Ké hoach nay darn báo dung tiên d và hiu 
qua. 

- CM dao,  hung dn các ca quan thông tn, báo chI dja phi.rcmg thirc hin 
tuyên truyén, phô biên kiên thüc ye chü truang, chInh sách, chi dao  cüa Trung 
uang và dja phucing ye day manh  thanh toán khOng dung tiên m.t trên dja bàn 
tinh bang các hInh thrc phü hop, thiêt thirc, hiu qua. 

- Thirc hin gn k& phát trin thanh toán không dung tin mt vi các miic 
tiéu, nhim vi, giâi pháp Chucmg trInh Chuyên dôi so, do thj thông minh gAn 
v6i cái cách hành chInh trén dja bàn tinh den nAm 2025, djnh hurng den nAm 
2030 ban hành kern theo Quyêt djnh so 22071QD-UBND ngày 06/8/202 1 cüa 
UBND tinh. 

- PhM hop vi các sâ, ngành lien quan thirc hin: xây drng, nâng cp ha 
thng k thut và chuân hóa ca s du' lieu dê có the kêt nôi, chia sê thOng tin vi 
các to chüc tin diing, to chuc trung gian thanh toán trên dja bàn tinh phic vi tot 
cong tác thanh toán không dung tiên mat. 

- Thisèng xuyên phi hop v9i ngành Ngân hang, các to chüc trung gian 
thanh toán và các si, ban, ngành lien quan, dja phiiang (huyn, th xA, thành 
phO) trén dja bàn tinh day manh  tuyên truyên, vn dng, khuyên khIch dé can 
b, cOng chüc, viên chic và ngthi lao dng tang ciing sir diving các phirang 
thüc thanh toán không dung tiên mt thông qua tài khoàn giao dlch tai ngân 
hang hoc các to chüc cung ing djch v1i thanh toán dugc phép khác; hung dn 
kiên thüc ye thanh toán khOng dung tiên mit, phO biên các tin igi, an toàn và 
tin Ich cüa các san phâm, djch vii thanh toán khOng dung tiên, thanh toán din 
t11 trên dja bàn tinh. 
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Dy manh  cong tác tuyên truyn v hoat dng thanh toán không dung tin 
Ngân hang dôi vôi các djch vii cOng: thuê, din, nithc, h9c phi, vin phi 

rá lucmg hixu, các chuang trInh an sinh xâ hi. Trong do, tp trung cho 
vrc y tê, giáo dic. 

- PhM hçip vi Ngân hang Nhà nuc chi nhánh tinh Ba Rja — Vüng Tàu 
tiêp nhn, xü 1 thông tin do to chirc, cá nhân phàn ánh ye các hành vi gian 1n, 
giá mao,  lira dâo trong thanh toán không dung tiên mat. 

3. Van phông UBND tinh 

Tham muu UBND tinh chi dao  v thüc dy thanh toán din tir trong djch 
vij hành chInh cOng; cung cap djch v1i cOng tr?c  tuyên cap d 4 trén Cong djch 
vi cOng quôc gia, Cong djch vii cong và h thông Môt cira din t1r cüa tinh, cac 
co quan, don vj trén dja bàn. 

X A 4. To chtrc tin diing tren d!a  ban 

- Trin khai nghiêm tüc cac quy djnh cüa pháp 1ut v dam bào an ninh, an 
toàn trong thanh toán, boat dng cung irng các djch v11 thanh toán không dung 
tiên mat; dâu tu co s ha tang và rng diing cOng ngh thông tin dê phát triên da 
dang các san phâm, djch vu thanh toán hin dai, dam báo an toàn bâo m.t, mang 
lai sir thun tin cho ngithi sir ding. 

- Tip tVc  du tu phát trin các thit bj chp nh.n thanh toán the (ATM, 
POS) vth tInh näng hin dai,  tin Ich; nâng cao chat luqng, sap xêp hcp 1 hiu 
qua mang kthi ATM, POS, mPOS và các thiêt bj châpnhn the khác a nhU'ng 
noi có diêu kin cho phép nhu bnh vin, trung tam y tê, truang h9c, trung tam 
thuong mai,  cua hang, co S bàn lé,... trên dja bàn tinh phü hçp v6i nhu câu sir 
diing cüa ngi.thi dan, tao  diêu kin thuân lai cho nguôi dan tiêp cn vói djch vçi 
the ngân hang. 

- TIch crc kt ni vai CaC don vj cung irng djCh v1i cong trén dja bàn tinh 
(bao gôrn Các co sa y tê, giáo dc) dam bào ha tang thanh toán, trang thiêt bj, 
phân mêm, djch vv thanh toán thông suOt, an toàn, tin igi, day math  m& rng 
các djch v11 thanh toán không dung tién mat. Nghiên ciru, áp diing chinh sách phi 
djch vu thanh toán hqp 12  dé khuyén khIch các don vj cung 1rng djch vi cOng và 
khách hang u'u tién hra ch9n phuong thac thanh toán khOng dung tiên mt khi 
thirc hin thanh toán djch vv cOng. 

- Dy manh  phát trin, irng diving ác phuong thüc thanh toán không dung 
tien mt hin dai,  d sir ding, phü hqp vâi diêu kin yà hành vi tieu dung a khu 
VJrC nOng thOn, vung sâu, 'vüng xa, hâi dâo trên dja bàn tinh; 

- ChO dng phi hcp vOi CáC co quan thông tin truyn thông dja phuong 
(Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh, Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Cong thông tin 
din tü cCia tinh), UBND các cap, cac to chuc chInh trj - xä hi và cac don vj, tO 
chuc cO lien quan lien quan day manh  thông tin, tuyên truyên ye các các san 
phârn, dch vii và quy trInh, thU tiic thanh toán không dung tiên mt; tuyên 
truyén, van dông, khuyên khich to chUc, cá nhân ngixai dan sü diing các san 
phâm, dich vu thanh toán khOng dUng tiên mat; dOng thai có bin pháp khuyên 
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cáo, hithng dn khách hang phông tránh các rüi ro, thu dotn gian 1n trong thanh 
toán. 

5. Kho b,c Nhà nirrc tinh 

- Tiêp tiic dy manh  11ng diing thanh toán không dung tin mt phiic vii chi 
tiêu công; phôi hçip vth các to chirc tin diing trên dla  bàn âê trao dôi thông tin, 
1p dt các thiêt bj chap then the thanh toán ho trç cong tác quàn 1 thu, chi ngân 
sách. 

- Yêu cAu cac ca quan nhà nuâc, dan vj hành chinh, dan vi duccc cp phát 
kinh phi... thirc hin các phuang thirc thanh toán không dung tiên mt dôi vi 
các khoàn chi tiêu hành chinh. 

6. Cyc Thug tinh 

- Tham muu cho UBND tinh trong vic hoàn thin, nâng cp h tMng ca 
sâ ha tang, tang ci.thng kêt nôi, trao dôi thông tin d 1iu vói Kho bac  Nba nuâc, 
các to chirc tin diing trên dja bàn dê dáp üng vic np thuê din ti.r theo yeu cau 
cüa Tong Ciic thuê và ho trq cOng tác quail 1 thu thuê; tao  diêu kin thun 1i 
cho cac co quan, doanh nghip và ngtRvi dan thrc hin da dng, linh hoat  các 
djch viii thanh toán không dung tiên m.t trong vic thu, np thuê din tir. 

- Tiêp tiic thirc hin irng diing tin h9c h trq ngi.thi np thu, trao di thông 
tin thông qua ca chê phôi hçip dê dam bào ngui np thuê thirc hin khai thuê, 
np thuê din tir thun tin, dê dàng. 

7. Cçic Hal quan tinh 

- Chi dao  các dan vj trirc thuc tip t1ic hoàn thin, nâng cp h thng ca s 
ha tang tp trung cho các giao djch thu, np ngân sách nhà nithc. 

- Phi hqp vâi Kho bac  Nhà rnthc, các t chirc tin diing trên dja bàn d 
thông nhât các giái pháp trao dôi thông tin, dâu tix ha tang thanh toán din ti.r dê 
thirc hin kêt nôi gifta ca quan hãi quan vOi các ca quan quãn 1 nba nuâc, các 
t chirc tin diing trên dja bàn ho trçx cOng tác quán 1 thu thuê. 

- Dy manh  cong tác trao di thông tin, ca sâ d 1iu, cp nht dy dü 
thông tin ye chê d, chinh sách h thông irng diing tin h9c hO trçi ngui np thuê. 

8. Cuc Thong ke tinh 

Th%rc hin cung cp các dir 1iu tirng thñ kS'  v nhân khu thrc t thinmg 
trii, giâi tInh, d tuôi,... cho Ngân hang Nba nuic chi nhánh tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu và các sà, ngành lien quan, dja phuang (huyn, thj xã, thành phô) trén dja 
bàn tinh phiic vi cho vic dánh giá các chi tiêu phát triên thanh toán không dung 
tiên mat trén dja bàn tinh. 

9. him x h6i tinh 

- Dy manh  trin khai thu bào him xâ hi tix nguyen, báo him y t thông 
qua các phuang thüc thanh toán khOng dung tiên mitt. 

- Phi hçip vi các dan vj chüc näng, t chirc tin diing trên dja bàn dy 
manh vic chi trã Iuang huu, trci cap xâ hi cho các dOi tuçmg thii hthng thông 
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c phuang thirc thanh toán không dung tin mat, phü hçip vói diu kin và 
cüa ngithi thi hi.thng. 

S& Tài chInh 

é,i hcp vâi Kho bic Nhà ni.róc tinh dy manh  thanh toán không dung tiên 
'pr , thanh toán din tir phc viii chi tiêu Cong Va các khoãn chi ngân sách qua tài 
khoãn ngân hang. 

11. S& Cong thtro'ng 

- Trin khai thuc hiên t& các mic tiêu, nhim vii, giãi pháp phát triên 
thucing mti din tü tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 202 1-2025 theo Kê hoach 
ban hành kern theo Quyêt djnh so 93/QD-UBND ngày 14/01/2021 cüa UBND 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu; phôi hçp vói các Si, ban, ngành có lien quan day manh 
phát triên thanh toán din ti.r. 

- Khuyn khIch các t chirc cung rng djch v1i thanh toán, trung gian thanh 
toán, cac doanh nghip cung cap hang boa, djch vii trên dja bàn tinh nhu: din 
1irc, cap nithc, viên thông, cac doanh nghip hott dng thixong mai,  trung tam 
mua sam (CoopMart, Lotte, MegaMarket,...), nba hang, ci1a hang,. . . trang bj các 
thiêt bj chap nh.n the thanh toán hoc si'r dung các phixong thüc thanh toán 
không dung tiên rnt khác và có hInh thirc dng viên, khuyên khIch nguYi tiêu 
dUng khi sr d'çmg phucmg thUc thanh toán không dUng tiên mat. 

- Chi dao  các dcm vj tr1rc thuc và phM hcp UBND các huyn, thj xã, thành 
phô chi dao các dun vj, to chUc có các boat dng kinh doanh djch vi thuung mai 
phoi hqp vOi các to chUc tin dçing trên dja ban thirc hin hoat dng thanh toán 
bang phuang thUc thanh toán không dUng tiên mat. 

12.S&Yt 

- Chi dao  các cci si y t trirc thuc dy rnanh  vic chp nhn thanh toán 
không dUng tiên mt và tIch circ phôi hçp vi các tO chUc tin diing trén dja bàn 
triên khai th?c hin vic thanh toán vin phi qua ngân hang; tang cung lap dt 
các thiêt bj chap nhn the tai  các cu sâ y tê phic vçi vic thanh toán các khoàn 
chi tiêu cOng, thu phi, 1 phi và vin phi duçc nhanh chóng, tiêt kim duçic thñ 
gian khám chtta bnh. 

- Chi dao  các co s khám bnh tang cithng cOng tác tuyên truyên, khuyên 
khIch, vn dng, hithng dan cho ngithi dan ye thanh toán không dung tiên mt 
bang các hInh thirc phU hp. 

13. SO' Giáo due và Dào to 

- Chi dao  các cu s giáo dic, dào tao,  trithng h9c day manh ViC chp nhn 
thanh toán không dung tiên mat và tich circ phôi hqp vOi các tO chUc tin diing 
trên dja bàn triên khai thirc hin vic thanh toán h9c phi qua ngân hang; day 
manh Vic thanh toán các khoàn chi tiêu cong bang phuung thic thanh toán qua 
ngân hang. 

- Chi dao  các Cu sâ giáo dc, dào tao,  trithng h9c tang ciIYng cong tác 
tuyên truyên, khuyên khich, Vtn dng, hithng dan can b, Cong chIrc, Viêfl chüc, 



12 

phii huynh, h9c sinh thirc hin thanh toán h9c phi qua ngân hang bang các hInh 
thirc phü hçp. 

14. S& Lao dng-Thuro'ng binh và Xã hi 

- Chü trI, phi hqp vii Buu din huyn, thj xã, thành ph& các phôtig Lao 
dng — Thuang binh xã hi các huyn, thj xâ, thành phô và các to chiic tin diing 
trên dja bàn triên khai thirc hin chi trà trg cap cho dôi tuclng chinh sách, báo trçl 
xã hi và dôi tuçlng khác phü hçp vói diêu kin và nhu câu cüa dôi tung thi 
hithng. 

- Chi dio các ca sà dy nghê phi hqp vâi cac t chirc tin diing lien dja bàn 
trin khai thanh toán h9c phi qua ngân hang; day mnh vic thanh toán các 
khoãn chi tiêu cong bang phuang thirc thanh toán qua ngân hang. 

15. S& Giao thông 4n tãi 

- Chi dao  các dan vj trrc thuc di tuçcng quân 1, phi hçip vOi các t chirc 
tin dçing trén dja bàn day mnh thirc hin thanh toán không dung tiên mt dôi 
vâi các loai phi dang kiêm, phi câu dung, rnua xäng dâu, djch v11 v.n tãi,... 

- Chi do các dan vj trrc thuc tang ct.r&ng cong tác tuyên truyn, khuyn 
khich, 4n dng, hwng dn cho doanh nghip, ngixi dan ye thanh toán không 
dung tiên mt dôi vâi các 1oi phi djch vii 4n tài,... bang các hInh thuc phü 
hçip. 

16. Cong an tinh 

- Ph& hçp vOi Ngân hang Nhà nuôc chi nhánh tinh Ba Ra — Vüng Tàu và 
các si, ngành có lien quan khác trên dja bàn tInh trong cong tác dam bâo an 
ninh, an toàn, phát hin, phông ngira, ngän chn và xir 1 các hành vi vi pham 
pháp lust trong linh vrc thanh toán din tü, trung gian thanh toán và vi phm 
pháp 1ut khác có sir diing cong ngh cao. 

- Tang cithng cong tác tuyên truyên bang các hInh thirc phü h?p,  khuyn 
khich ngthi dan thirc hin np các khoân tiên pht theo biên bàn vi phm qua 
ngân hang. 

17. Di hQc Ba RIa  — Vüng Tàu 

- Tich circ phi hqpvi các th chi'rc tin diing trên dja bàn dy mnh trin 
khai thanh toán hçc phi bang phuang thüc thanh toán không dung tiên rnt; tang 
cuông tuyên truyên, vn dng, khuyên khich hc viên, sinh viên thrc hin thanh 
toán h9c phi qua ngân hang. 

- Xây dirng, hoàn thin, nâng cp ht thng k thu.t dam bào thirc hin hiu 
qua vic triên khai thanh toán h9c phi trirc tuyên trên Cong Djch viii cong Quôc 
gia. 

18. Các don vi  cung cp din, cp ntróc và dlch  vii biru chInh, vin 
thông trên ilja bàn tinh 

- Tip tiic phi hqp tht vâi các t chuc tin ding, t chirc trung gian thanh 
toán và các dan vj có lien quan trên da bàn tinh day rnanh üng diing các san 
phâm, djch vii thanh toán không dung tiên mt dôi vâi thanh toán hóa dan djch 
vi tiên din, nithc sinh hoat và djch viii viên thông; 
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- M rng hInh thirc tuyên truyn sâu rng có hithng dn th v lçii Ich 
hanh toán không dUng tiên mt, cách thirc thanh toán the dê hiêu, có tInh 
a trong cong  dông, hthng tOi ngui dan vUng sâu, vUng xa, nông thôn, 
o chüc, cá nhân dirge sU diing phuong thUc thanh toán không dUng tiên 

thanh toán hoá don djch vi tiên din, nuOc sinh hoat  và djch vii viên thông 
gc thun igi, hiu qua. 

19. Ban Thi dua — Khen thucrng tinh 

Xây drng và áp ding cac hInh thUc thi dua, khen thu&ng, xp hang hang 
näm, dánh giá doanh nghiêp bàn lé, các to chi:rc cung 1rng djch vii thanh toán, 
djch vj trung gian thanh toán trén dja bàn dé khuyên khIch day mtnh thanh toán 
không dUng tiên m.t trên dja bàn tinh. 

20. Các S&, ban, ngành và UBND các huyn, thj xã, thành ph 

- ThU trix&ng các SO', ban, ngành và UBND các huyn, thj xâ, thành phô 
chju trách nhiêm trithc UBND tinh ye cOng tác chi dto các don vj, to chUc trirc 
thuc và dôi tilclng quàn l triên khai thirc hin theo các nhim vii chU yêu dirge 
néu tti Phii liic cUa Kê hoach; lông ghép các ni dung ye phát triên thanh toán 
không dUng tiên mt vào các dê an, dir an, kê hoach, chuong trInh phát triên 
kinh tê - xâ hi cUa sO', ngành, dja phtrong mInh. 

- Chi dao  các don vi trirc thuc và UBND các xã, phuO'ng, thj trân tiêp tic 
triên khai, mO' rng vic trà luong, thu nhp qua tài khoãn ngân hang; day manh 
thanh quyêt toán các djch vii cong bang hInh thUc thanh toán không dUng tiên 
mat. 

- Co chinh sách khuyn khIch, vn dng các siêu thj, nba hang, trung tam 
mua sam, các cira hang ban lé, CO 50 kinh doanh djch vv an uOng và co sO' phân 
phôi, tiêu th hang hóa trên dja bàn tinh thirc hin lap dt các thiêt bj chap nhn 
the thanh toán hoc sO' diing các phi.rong thO'c thanh toán không dUng tiên mt 
khác, tao  diêu kin cho ngithi tiêu dUng thanh toán không dUng tiên mt khi mua 
hang hóa, thanh toán djch v11 mt cách thun igi, dê dàng. 

- Dy manh  tuyên truyn, 4n dng, khuyn khIch, ph bin kin thO'c cho 
can b, cong chO'c, viên chUc, ngi.thi lao dng O' co quan, don vj; to chUc, doanh 
nghip và nhân dan trên dja bàn quàn l thijc hin tot vie thanh toán không 
dUng tiên m.t, nhât là vic chi trã tiên luong, eáe loai  phI/l phi djch vi1 công, 
dich vu tiên diên, nuO'c, viên thOng, h9c phi, vin phi và các djch vii an sinh xã 
hôi khác. 

A . - a A A . a . , A , 21. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam va cac to chtrc Doan 
the tinh 

- Tang cuO'ng pMi hqp, tuyên truyn, 4n dng co quan, to chUc, doanh 
nghip và nhân dan trên dja bàn tinh tIeh circ day manh  thanh toán không dUng 
tiên mat và thanh toàn qua Ngân hang dôi v&i cáe djch vii cOng. Dc bit chU 
trQng cOng tàc tuyên truyên tai  khu virc nOng thôn, vUng sâu, vUng xa, hâi dào. 

- Kim tra, giàm sat, bào v quyn igi ngi.thi tiêu dUng trong thanh toán 
khOng dUng tiên mit. 

VI. PHAN CONG TRACH NHIM VA CHE DQ BAO CÁO 
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1. Các sâ, ban, ngành cp tinh, Üy ban nhân dan các huyn, thi xa, thành 
ph& các co quan, dan vj có lien quan theo chirc nãng, nhim vii di.rçic giao, chü 
dng trin khai, thrc hin vic phân cong ciii the Lành dao  chju trách nhim chi 
dao, giao chi tiêu hang nàm cho các dan vj, doanh nghip trirc thuc; hang nàm 
râ soát, dánh giá và dua ra các bin pháp khàc phiic ton ti (nêu co), báo cáo kêt 
qua triên khai thirc hin Kê hoch ye UBND tinh (thông qua Ngân hang Nba 
nithc chi nhánh tinh Ba Ria — Vüng Tàu). 

2. Djnh kST, thôi htn báo cáo: 

- Djnh kS'  báo cáo: 

+ Báo cáo hang närn: chm nht ngày 30 tháng 11 hang näm. 

+ Báo cáo tong kêt két qua thirc hin D an: näm 2025. 

- Thi dim 1y thông tin báo cáo: 

+ Di vth báo cáo hang näm: kt qua thirc hin cüa nàm báo cáo. 

+ Di vâi báo cáo tng kt thirc hin D an: tinh dn näm 2025. 

Trên day là Ké hotch thrc hin Dé an phát trin TTKDTM trên dja bàn 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan  202 1-2025, dê nghj các dan vj triên khai thirc 
hién. 

Trong qua trInh t chirc thrc hin, nu thy cAn thit bO sung, diu chinh 
các chi tiêu, ni dung cüa Ké hoach, các si, ban, ngành; UBND các huyên, thi 
xã, thành phô và các dan vj, to chirc có lien quan chü dng dé xuât, g1ri ye Ngân 
hang Nhà nuc chi nhánh tinh Ba Rja — Vüng Thu de tong hp, báo cáo UBND 
tinh xem xét, quyêt djnh./. 
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