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Yên Mô, ngày     tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt  

trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn  

trên địa bàn huyện năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt 

trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2022. UBND huyện Yên Mô ban hành Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi 

số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm 

Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022 cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 Thúc đẩy các trường học tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, 

triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân 

số và doanh nhân số cho tương lai. Thúc đẩy Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, 

thị trấn sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường 

y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 - 50% trường học và 50% Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số. 

 - 50% trường học và 50% Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán 

học phí, viện phí và các giao dịch khác. 

 - Trung tâm Y tế huyện sử dụng nền tảng số, lắp đặt sử dụng các phương 

thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí và các giao dịch khác. 

 - Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các 

trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt ít 

nhất 50%. 

 - 100% các trường TH, THCS, trên địa bàn huyện  triển khai công tác dạy 

và học trực tuyến, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh 

học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để 

giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học. 
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 II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong ngân sách nhà nước theo 

phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch 

khác có liên quan; các nguồn kinh phí xã hội hóa, hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển  khai 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau: 

 1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

 Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn huyện (Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Yên Mô và Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam-Chi nhánh Tam Điệp-PGD Yên Mô) hướng dẫn thực hiện, tuyên 

truyền kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích, tiện lợi, các chính 

sách của nhà nước về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền về 

thanh toán qua Ngân hàng đối với các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế 

các xã, thị trấn. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường học trên địa bàn huyện phối hợp 

với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để 

chấp nhận thanh toán học phí và các khoản dịch vụ giáo dục bằng phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo:  

 + Các trường học sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức sau: mã vuông QR (Chuyển khoản/Thanh 

toán), qua website (Chuyển khoản/Thanh toán), Mobile Money và thẻ (POS); tích 

hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm  quản lý trường học. 

 + Các trường học và các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh 

toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng tiền mặt đối với học phí và 

các khoản thu dịch vụ giáo dục có tối thiểu các trường thông tin sau để tạo thuận 

lợi đối với việc xử lý: Họ và tên người trả tiền; Họ và tên người thụ hưởng; Lý do 

thanh toán; Mã/số hóa đơn thanh toán. 

 + Các trường học bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh 

và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh 

toán học phí và các dịch vụ phục vụ nhà trường; tăng tối đa số lượng và giá trị 

thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của 

trường học. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn 

cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán học phí qua Ngân 
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hàng bằng các hình thức phù hợp.  

 3. Trung tâm Y tế 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tích cực phối hợp với các Ngân hàng 

thương mại trên địa bàn triển khai thực hiện việc thanh toán viện phí qua Ngân 

hàng; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ để thanh toán các khoản chi tiêu công, thu 

phí, lệ phí và viện phí được nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian khám chữa 

bệnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với tổ chức 

tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh 

toán viện phí và phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền 

mặt, đảm bảo:  

 + Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn sẵn sàng phương tiện phục 

vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức sau: mã 

vuông QR (Chuyển khoản/Thanh toán), qua website (Chuyển khoản/Thanh toán), 

Mobile Money và thẻ (POS); tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần 

mềm quản lý bệnh viện, cơ sở y tế. 

 + Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn và các ngân hàng, tổ chức 

tín dụng, trung gian thanh toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng 

tiền mặt đối với học phí và các khoản thu dịch vụ y tế có tối thiểu các trường 

thông tin sau để tạo thuận lợi đối với việc xử lý: Họ và tên người trả tiền; Họ và 

tên người thụ hưởng (nếu có); Lý do thanh toán; Mã/số hóa đơn thanh toán, tạo 

thuận lợi cho người dân trong thanh toán viện phí. 

 + Trung tâm Y tế, Trạm y tế các xã, thị trấn bố trí đầu mối, nhân lực 

hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí và các dịch vụ phục vụ bệnh viện, cơ sở 

y tế; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số 

lượng và giá trị thanh toán của mình. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động, hướng dẫn 

người dân về thanh toán không dùng tiền mặt bằng các hình thức phù hợp. 

 4. Phòng Tài Chính – Kế hoạch 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí chi thường 

xuyên trong nguồn ngân sách huyện để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định 

của Luật ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. 

 5. Công an huyện 

 Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn huyện (Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Yên Mô và Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam-Chi nhánh Tam Điệp-PGD Yên Mô) và các cơ quan, đơn vị, 
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UBND các xã, thị trấn có liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, phòng ngừa, 

ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, 

trung gian thanh toán và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. 

 6. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh 

 - Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đưa tin đầy đủ, kịp 

thời các hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai Kế hoạch 

trên hệ thống đài truyền thanh ba cấp. 

 - Phát các tin bài, phóng sự, tọa đàm trên hệ thống đài truyền thanh; lan 

tỏa những câu chuyện hay, các mô hình, tổ chức, cá nhân điển hình, có cách làm 

mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao để góp phần tích cực, thúc đẩy chuyển đổi số và 

thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế 

trên địa bàn huyện. 

 7. Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn huyện (Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Yên Mô và Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam-Chi nhánh Tam Điệp-PGD Yên Mô) 

 - Chủ trì tiếp nhận, xử lý thông tin người dân, doanh nghiệp cung cấp, 

phản ánh về các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo trong hoạt động thanh toán 

không dùng tiền mặt qua Ngân hàng. 

 - Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện cung ứng các 

loại dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, hội sở chính Ngân hàng cấp trên; đảm bảo 

hiệu quả, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. 

 - Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy 

định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về quy trình, thủ tục, đảm bảo an ninh, 

an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt. 

 - Thực hiện kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 

về tình hình triển khai thực hiện; các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị 

(nếu có), báo cáo UBND huyện, Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo quy định. 

 - Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền về các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền 

mặt; tuyên truyền, vận động đối với các trường học, cơ sở giáo dục và Trung tâm 

Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.  

 - Vận động, khuyến khích các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh 

toán, trung gian thanh toán trên địa bàn huyện có các hình thức khuyến khích như: 

miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá... đối với trường học, Trung tâm Y tế, Trạm 

Y tế các xã, thị trấn và khách hàng của các cơ sở này khi sử dụng giải pháp, dịch 
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vụ số và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

8. UBND các xã, thị trấn 

 Tuyên truyền kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt, các tiện ích, 

tiện lợi, các chính sách của nhà nước về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; 

tuyên truyền về thanh toán qua Ngân hàng đối với các trường học, Trung tâm Y tế 

và Trạm Y tế trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt 

trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ  báo cáo kết quả 6 tháng ( vào ngày 25/6), 

hàng năm (trước ngày 15/12) về UBND huyện (qua phòng Văn hoá và Thông tin) để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền Thông; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

          NQT_VHTT (38) 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa 
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