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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; 

- Ngân hàng NN&PTNT huyện; 

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

 

 Thực hiện Công văn số 239/SCT-QLNL ngày 22/4/2022 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn 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 (Nghị 

quyết số 02/NĐ-CP); 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( Kế hoạch số 78/KH-UBND). Nhằm đẩy mạnh công tác 

thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NĐ-CP và Kế 

hoạch số 78/KH-UBND, 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 sử dụng nguồn ngân sách 

nhà nước 

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc thanh toán tiền sử dụng điện sinh hoạt 

hàng tháng của cơ quan, đơn vị và tiền điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của các 

hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà 

nước phải thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.  
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- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục duy trì 

thực hiện thanh toán tiền điện qua hình thức “Trích nợ tự động qua tài khoản” và 

trải nghiệm sử dụng các tiện ích của ngành điện thông qua việc cài đặt và sử dụng 

App CSKH của EVNNPC. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

- Tăng cường tuyên truyền các lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt 

tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và người dân trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Điện lực Hữu Lũng trong việc truyền thông các tiện ích dịch 

vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, truyền thông về tiện 

ích của ngành điện đang cung cấp (App CSKH.EVNNPC) để người dân dễ dàng 

nắm biết và khai thác sử dụng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện không 

dùng tiền mặt và quản lý, sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. 

3. 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. 

4. Điện lực Hữu Lũng 

- Tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện thực hiện quảng bá, giới thiệu các tiện ích, cách thức thực hiện thanh toán 

không dùng tiền mặt, vận động khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ. 

- Theo dõi, kiểm tra việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt hàng 

tháng của các Phòng, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện; báo cáo UBND huyện qua (phòng Kinh tế và Hạ tầng) các trường hợp 

không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về thanh toán không 

dùng tiền mặt để có biện pháp xử lý, khắc phục. 

- Hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích của ngành điện 

thông qua việc cài đặt và sử dụng App CSKH của EVNNPC. 

5. Đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã 

Tiền điện sử dụng hàng tháng của trụ sở làm việc, sản xuất kinh doanh, sinh 

hoạt tại gia đình nghiêm túc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

 Chủ động phối hợp với Điện Lực Hữu Lũng thực hiện các giải pháp thu tiền 

điện không sử dụng tiền mặt; đồng thời khuyến khích, vận động các khách hàng có 

tài khoản giao dịch tại Ngân hàng, đăng ký các dịch vụ chuyển trả tiền điện theo 
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hình thức  không sử dụng tiền mặt, ưu tiên sử dụng hình thức trích nợ tự động tài 

khoản Ngân hàng hoặc ví Điện tử. 

 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; Ngân 

hàng NN&PTNT huyện; các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện quan 

tâm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ vào ngày 25 của tháng cuối 

quý, để tổng hợp báo cáo Sở Công thương theo quy định./.       

     

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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