
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

Số:      2993    /SYT-KHTC 

V/v  đẩy mạnh triển khai 

thanh toán chi phí dịch vụ y 

tế không dùng tiền mặt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            An Giang, ngày  01   tháng 11    năm 2019 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế 

về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền măt, 

Để đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế 

theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 

241/QĐ-TTg  ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy 

mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học 

phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (Quyết định số 241/QĐ-

TTg ngày 23/02/2018),  Sở Y tế hướng dẫn Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực 

hiện các nội dung như sau: 

1. Quán triệt về ý nghĩa và lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt 

trong toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 241/QĐ-

TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và các điều kiện để 

triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện 

của đơn vị. 

 3. Chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung 

gian thanh toán hợp pháp để thanh toán chi phí dịch vụ y tế bằng phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn đô thị triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trước 

ngày 31/12/2019 theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

 4. Triển khai nhiều giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để người 

dân dễ dàng và thuận lợi thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt: 

 - Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Công bố công khai số tài 

khoản, hướng dẫn nội dung chuyển tiền để người dân có thể chuyển tiền thanh 

toán chi phí dịch vụ y tế. 

 - Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị 

chấp nhận thẻ. Đối với triển khai hình thức thanh toán thông qua QR Code, khi 

triển khai cần lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán đáp ứng theo tiêu 
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chuẩn cơ sở TCVN 03:2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành và chuẩn cấu 

trúc thông tin QR Code y tế do Bộ Y tế quy định. 

 5. Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 

ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ. 

 6. Triển khai các phương thức truyền thống, hướng dẫn người dân về ý 

nghĩa và tiện ích quan trọng của thanh toán điện tử, góp phần thuyết phục người 

dân bỏ thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán chi phí dịch vụ y tế. 

 7. Định kỳ tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về cơ 

quan quản lý cấp trên để tổng hợp. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./. 

      
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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