
  UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1770/TCKH Cần Giuộc, ngày 07 tháng 9 năm 2022
V/v khuyến khích triển khai ứng dụng 
thanh toán không dùng tiền mặt VNPT 
Money đến hộ kinh doanh trên địa bàn 

huyện Cần Giuộc

    Kính gửi:
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.                        

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/08/2021 của Tỉnh ủy Long An về 
việc chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của 
Ban thường vụ tỉnh ủy;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 6601/TTHT-LONGAN-VNPT ngày 
22/11/2019 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (VNPT) về việc thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT giai đoạn 
2020 - 2025;

Căn cứ Văn bản số 501/STC-QLTM ngày 01/3/2022 của Sở Tài chính về 
việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, trung tâm thương 
mại;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 439/TTHT-UBND CANGIUOC-VNPT ngày 
09/03/2021 giữa UBND huyện Cần Giuộc và Trung tâm Kinh doanh VNPT - 
Long An về việc thỏa thuận hợp tác về VT - CNTT giai đoạn 2021 - 2025;

Trung tâm kinh doanh VNPT Long An đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép 
cho cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 41/GP-NHNN ngày 06/07/2017. Ngày 
18/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước phê duyệt Tổng Công ty Truyền thông thực hiện 
triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có 
giá trị nhỏ theo Quyết định số 1820/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021, theo đó VNPT là tổ 
chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không dùng tiền mặt được phép cung cấp 
các dịch vụ sau:

- Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử;
- Dịch vụ hỗ trợ Thu hộ, chi hộ;
- Dịch vụ Ví điện tử;
Nhằm thúc đẩy triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và gia tăng tiện ích 

cho đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, Phòng Tài chính – 
Kế hoạch gửi tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng dịch vụ và khuyến khích các cơ 
quan, đơn vị tạo điều kiện cho VNPT Cần Giuộc được triển khai hình thức thu hộ và ví 
điện tử VNPT Money đến toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.
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 Rất mong các ban ngành đoàn thể huyện, UBND thị trấn và UBND các xã, thị 
trấn tuyên truyền trực tiếp từng hộ kinh doanh trên địa bàn triển khai một số chức 
năng, tiện ích như sau: 

1. Các hình thức thanh toán:
- Thanh toán qua tài khoản thẻ ngân hàng trong nước: 34 ngân hàng.
- Thanh toán bằng ví điện tử VNPT Money qua tất cả các thiết bị điện thoại, kể 

cả điện thoại trắng đen.
-  Thanh toán bằng ví điện tử VNPT Money không cần liên kết Ngân hàng.
2. Các kênh thanh toán:
- Thanh toán trực tiếp qua App VNPT Money.
- Thanh toán qua Cổng thanh toán VNPT Money.
3. Các tiện ích mang lại:
- Mở rộng các kênh thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các hộ 

kinh doanh (quán ăn, quán nước……. )thực hiện thanh toán, tiết kiệm được thời gian.
- Giúp thanh toán online mọi lúc mọi nơi, không phải xếp hàng chờ đợi, không 

giới hạn thời gian – không gian. 
- Dễ dàng nạp rút tiền mặt tại các điểm giao dịch VNPT và các điểm chấp nhận 

thanh toán trên toàn Tỉnh.
- Đăng ký dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng (link hướng dẫn: 

https://www.youtube.com/watch?v=PsYCaN1EbHg).
- Cổng thanh toán điện tử có thể triển khai thanh toán nhiều dịch vụ cùng một 

lúc như: thanh toán cước viễn thông, thanh toán tiền điện, tiền nước, thanh toán học 
phí, viện phí, nạp tiền điện thoại, mua hàng hóa, chuyển tiền cho người thân thông qua 
ví VNPT Money không dùng tiền mặt.

Phòng Tài chính – Kế hoạch rất mong các đơn vị phối hợp với Trung tâm 
Kinh doanh VNPT - Long An (chi nhánh huyện Cần Giuộc) thực hiện tuyên 
truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 
được biết./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (b/c);
- Như trên;
- Lưu: VT.

Bạch Phạm Minh Huy

https://www.youtube.com/watch?v=PsYCaN1EbHg

		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2022-09-08T11:16:57+0700
	Long An
	Bạch Phạm Minh Huy<huybpm@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2022-09-08T11:23:56+0700
	Long An
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<ptckhcangiuoc@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




