
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số: 415/UBND-KT&HT 

V/v thực hiện thanh toán tiền điện 

không sử dụng tiền mặt theo Nghị 

quyết số 02/NQ-CP và Kế hoạch 

số 78/KH-UBND tỉnh Lạng Sơn. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày 09 tháng 4 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

- Điện lực Hữu Lũng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 261/SCT-QLNL ngày 24/3/2021 của Sở Công 

thương về việc đôn đốc thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo 

Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch số 78 /KH-

UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia văm 2019 và định hướng đến năm 2021. Để có cơ sở báo cáo sở 

Công thương về việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, Ủy ban nhân dân huyện 

Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị lực lượng 

vũ trang, UBND các xã, thị trấn, Điện lực Hữu Lũng, các doanh nghiệp, Hợp tác 

xã thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, các đơn vị lực lượng vũ 

trang, UBND các xã, thị trấn, đơn vị trường học (đơn vị hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước): Tiền sử dụng điện hàng tháng của trụ sở cơ quan và tiền điện sinh hoạt, 

sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 

phải nghiêm túc thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị 

quyết 02/NQ-CP và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. 

Đồng thời vận động gia đình nơi mình sinh sống và người thân thực hiện thanh 

toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn 

nghiêm túc thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 

02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND tỉnh. Tổng hợp danh sách cán bộ, nhân viên các đơn vị trường đã thực hiện 

và chưa thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt về UBND huyện 

(qua phòng kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 20/4/2021 để tổng hợp.  



2 

 

  3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện tăng cường công tác 

truyền thông đến các tổ chức, cá nhân và người dân về lợi ích của việc thanh toán 

không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và Kế hoạch số 78/KH-

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 4. Điện lực Hữu Lũng tăng cường phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức 

trung gian thanh toán như Viettelpay, Payoo, Ecpay... quảng bá, giới thiệu các tiện 

ích, hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, vận động khách hàng tham gia, 

cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Trước ngày 15 hằng 

tháng báo cáo UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) về tình hình thanh 

toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.  

 5. Đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã: Tiền sử dụng điện hàng tháng 

phục vụ các mục đích chiếu sáng trụ sở làm việc, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt tại 

gia đình nghiêm túc thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo 

Nghị quyết 02/NQ-CP và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND 

tỉnh. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số lượng CBCNV trong đơn vị đã thực 

hiện và chưa thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt về UBND 

huyện (qua phòng kinh tế và Hạ tầng huyện) vào trước ngày 20/4/2021 để tổng 

hợp báo cáo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.          

(UBND huyện gửi mẫu báo cáo gửi kèm). 

 UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn; các đơn vị lực lượng vũ trang; Điện lực Hữu Lũng; các 

doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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