
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:         / UBND -TCKH 
  V/v báo cáo kết quả triển khai Đề án đẩy  

    mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với  

                        dịch vụ công.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2021 

   

 

             Kính gửi: 

    - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS         

trên địa bàn huyện; 

    - Trung tâm Y tế huyện;  

    - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & GDTX. 

 

Thực hiện công văn số 919/NHNN-HTI4 ngày19 tháng11 năm 2021của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh, về việc báo cáo kết quả triển 

khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công.   

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam - chi nhánh Hà 

Tĩnh kịp thời, đúng quy định. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị báo cáo 

kết quả thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ 

công gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 27/11/2021 qua hồ sơ công 

việc. Nội dung báo cáo cụ thể như sau:  

- Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: Tình hình triển khai phối hợp với 

các ngân hàng; danh sách các trường học đã triển khai phối hợp thu học phí; việc 

trao đổi thông tin dữ liệu với các Ngân hàng; các hình thức thanh toán đang áp 

dụng cho việc thanh toán học phí… Tỷ lệ học sinh nộp học phí qua các ngân 

hàng/ tổng số học sinh (số lượng học sinh; tỷ lệ); (số tiền; tỷ lệ).   

- Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí : Tình hình triển khai phối hợp 

với các Ngân hàng; danh sách các bệnh viện triển khai phối hợp thu viện phí; 

việc trao đổi thông tin dữ liệu với các Ngân hàng; các hình thức đang thanh toán 

đang áp dụng cho việc thanh toán viện phí … Tỷ lệ bệnh nhân thanh toán viện 

phí qua ngân hàng/ tổng số bệnh nhân (số lượng bệnh nhân; tỷ lệ); (số tiền; tỷ lệ)  

   Yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định ./.        

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
  Lưu: VT, TCKH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

              

            

 

               Nguyễn Viết Hưng 
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