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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BỐ TRẠCH  

 

        Số:                    /UBND 

V/v đẩy mạnh thanh toán  

không dùng tiền mặt và giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực KBNN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bố Trạch, ngày       tháng 12 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam; Công văn số 2484/UBND-TH ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực KBNN.  

Để đẩy mạnh thành toán không sử dụng tiền mặt trong hoạt động thu, chi tài 

chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn, số hoá toàn bộ hoạt động 

thu, chi ngân sách nhà nước, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quản lý thu, chi tài chính bằng tiền mặt 

theo quy định, hạn chế tối đa tiến tới không sử dụng tiền mặt trong hoạt động tài 

chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tuyên truyền, vận động đẩy mạnh việc đăng ký thanh toán cá nhân từ ngân 

sách nhà nước qua tài khoản ngân hàng đối với cán bộ, công chức, viên chức, kể cả 

cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố theo Nghị quyết 

số 61/2019/NĐ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh và các khoản chi hỗ trợ 

cho các đối tượng khác từ ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường công tác phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bố Trạch thực hiện 

các biện pháp không dùng tiền mặt trong công tác thu, chi ngân sách Nhà nước qua 

Kho bạc Nhà nước. 

2. Kho bạc Nhà nước Bố Trạch 

 - Phối hợp với các đơn vị hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập, các tổ 

chức, cá nhân liên quan tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, phấn đấu 100% thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên hệ thống 

Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan, hệ thống 

ngân hàng triển khai các biện pháp thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước qua 

ngân hàng thương mại, không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước 
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Bố Trạch. Hoàn thành việc triển khai trước quý II/2022, quá trình thực hiện thường 

xuyên báo cáo UBND huyện để có sự chỉ đạo. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./. 
       

Nơi nhận:     
- Như trên;  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, THKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

 

                                                            


		tuannn.bt@quangbinh.gov.vn
	2021-12-07T11:33:28+0700


		2021-12-07T14:10:40+0700


		2021-12-07T14:11:15+0700


		botrach@quangbinh.gov.vn
	2021-12-07T14:12:50+0700




