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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

“Đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong Sở Y tế”

Thời gian Nội dung Người thực hiện

13h30’ Đón tiếp đại biểu. Ban tổ chức

14h00’ Giới thiệu đại biểu và khai mạc Hội nghị. Ban tổ chức

14h10’
Báo cáo kế hoạch triển khai thanh toán điện tử không

dùng tiền mặt tại Sở Y tế
Văn phòng Sở Y tế

14h30’
Giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong

Ngành Y tế
Ngân hàng ViettinBank

14h45’

Giải pháp kết nối thanh toán điện tử không dùng tiền

mặt vào Hệ thống Quản lý bệnh viện (VNPT-HIS) và

Hệ thống tiêm chủng dịch vụ.

VNPT Thừa Thiên Huế

15h00’

Trình bày giải pháp kết nối, tích hợp thanh toán điện tử

không dùng tiền mặt vào Hệ thống Quản lý bệnh viện

(AuLac-HIS).

Công ty AuLac

15h15’ Viettel Digital với giải pháp thanh toán cho Bệnh viện.
ViettelPay Thừa Thiên 

Huế

16h30’ Thảo luận. Các đơn vị

16h50’ Phát biểu chỉ đạo & Kết luận hội nghị. TS.Nguyễn Nam Hùng
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XU THẾ THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT

98%

Thụy Điển

98% tổng giá trị

giao dịch ở Thụy

Điển được thực

hiện ko dùng tiền

mặt (2018)

90-95%

Singapore

90-95% giao

dịch qua

website chính

phủ (Mục tiêu

2023)

40

%

Trung Quốc

Số lượng giao dịch

TMĐT chiếm 40%

tổng số giao dịch

điện tử toàn cầu

(2016)

90%

Việt Nam

Chính phủ đặt ra

mục tiêu 2020 tỉ

trọng giao dịch tiền

mặt sẽ chỉ còn

dưới 10%



 Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Chính phủ phê duyệt đề

án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn

2016-2020;

 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của 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 ninh xã hội.

 Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Trong đó, Chính

phủ yêu cầu 100% trường học, bệnh viện… trên địa bàn đô thị phải thu

học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu

tiên thanh toán trên thiết bị di động, máy POS. Nhiệm vụ này được Chính

phủ yêu cầu hoàn thành trước tháng 12/2019.

 Ngày 20/9/2019, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về tại Hội nghị trực tuyến

thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế tổ chức vào.

UBND tỉnh: Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh

Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”.

SYT: KH số 2563/KH-SYT ngày 19/9/2019 về triển khai thực hiện phát triển

thanh toán không dùng tiền mặt tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về Cách mạng công

nghiệp lần thứ tư: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không

dùng tiền mặt. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các hệ thống thanh

toán số.”



5

ĐẶC ĐIỂM SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ

- Cơ cấu tổ chức:

+ Tuyến tỉnh: Sở Y tế có 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế;

02 Chi cục; 09 Bệnh viện Đa Khoa, Chuyên khóa tuyến tỉnh;

05 Trung tâm tuyến tỉnh; 01 Phòng khám Bảo vệ sức khỏe cán bộ.

+ Tuyến huyện: 9 TTYT Huyện/Tx/Tp và 6 Phòng khám ĐK KV.

+ Tuyến xã: 152 Trạm Y tế Xã/Phường/Thị trấn.

- Tổng số biên chế toàn ngành hiện là là 3.242 công chức, viên chức và người lao

động (tính đến 30/6/2019).

- Tổng số lượt khám bệnh toàn tỉnh 9 tháng năm 2018: 1.488.313 lượt. Trong đó,

tỷ lệ ước: Tuyến tỉnh: 13,07%; Tuyến huyện: 36,7%; PKĐKKV: 6,3%; Tuyến xã: 40,02%.

+ Tổng thu và chi ước năm 2018 của ngành là khoản: 668 tỷ đồng.

STT Loại đơn vị

Tình hình chi đơn vị (ĐVT: 1.000.000)

Chi lương
Chi thường 

xuyên
Chi khác

Tổng 

cộng

1 Đơn vị quản lý nhà nước
8.426 1.981 14.440 24.848

2 Đơn vị hành chính sự nghiệp 285.841 273.629 83.841 643.312

Tổng cộng 294.268 275.610 98.281 668.160

194 

đơn 

vị
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Đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai thanh toán điện tử không 

dùng tiền mặt tại Sở Y tế

Về công tác chỉ đạo, triển khai: đã triển khai và chỉ đạo các VB  của 

Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh (Kế hoạch số 2563/KH-SYT)

Một số hình thức đã thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền

mặt trong thời gian vừa qua: Hóa đơn điện tử; DVCTT; 100% lương,

phụ cấp và các khoản trả cho công chức; 100% giao dịch chi trả mua

thuốc, vật tư tiêu hao; 100% đơn vị thanh toán qua ngân hàng với các

dịch vụ thường xuyên, định kỳ như: Điện, nước, điện thoại, Internet,

viễn thông.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn trong

thanh toán không dùng tiền mặt: Phổ biến, quán triệt bằng các hình

thức phù hợp về nội dung Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày

30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Đánh giá chung: chỉ mới bước đầu triển khai tập trung về hoạt

động chính trong mỗi đơn vị và giao dịch với các doanh nghiệp,

cơ quan nhưng chưa triển khai tại lĩnh vực có người dân tham

gia nhiều dịch vụ của y tế (KCB, Tiêm chủng dịch vụ.)
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 Phải đảm bảo các điều kiện để triển

khai thanh toán điện tử không dùng

tiền mặt như: hạ tầng kết nối, hạ tầng

công nghệ thông tin, hệ thống phần

mềm tại các đơn vị, nhân lực triển khai,

an toàn thông tin, …

 Phải đảm bảo cung cấp đa dạng các

phương thức thanh toán viện phí

không dùng tiền mặt đáp ứng theo yêu

cầu thanh toán của người dân.

 Không được yêu cầu người dân phải

thanh toán không dùng tiền mặt theo

một phương thức thanh toán điện tử có

lợi cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

và các đơn vị.

 Có bộ phận hỗ trợ người dân khi thực

hiện thanh toán.

7 Nguyên tắc chỉ đạo, triển khai thực hiện triển khai thanh toán điện 

tử  không dùng tiền mặt trong Ngành Y tế trong thời gian tới
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7 Nguyên tắc chỉ đạo triển khai thực hiện triển khai thanh toán điện 

tử  không dùng tiền mặt trong Ngành Y tế trong thời gian tới (tt)

 Có tài liệu, sơ đồ, quy trình hướng dẫn người dân

triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

 Phải bố trí các điểm thu thanh toán không dùng tiền

mặt hợp lý, tránh tập trung một chỗ gây ùn tắc khi

thanh toán.

 Phối hợp tốt với đơn vị cung cấp giải pháp thanh

toán điện tử không dùng tiền mặt để có biện pháp,

giải pháp đối soát đảm bảo tính chính xác trong việc

thanh toán của người dân, đúng quy định hiện hành.

Không làm xáo trộn các Hệ thống hiện có tại các

đơn vị.
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Định hướng & mục tiêu cụ thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 

trong thời gian tới của Ngành Y tế.

 100% số dịch vụ công trực tuyến

thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ

4; cho phép người dân, doanh nghiệp

thanh toán không dùng tiền mặt bằng

nhiều phương thức khác nhau.

 Duy trì 100% số người hưởng lương

ngân sách nhà nước trong Ngành Y

tế thực hiện trả lương không dùng

tiền mặt.

 Duy trì 100% giao dịch chi trả mua

thuốc, vật tư tiêu hao thực hiện qua

ngân hàng.

 Duy trì 100% chi tiền điện, nước, viễn

thông, internet không dùng tiền mặt.
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 Tập trung chỉ đạo các bệnh viện thanh toán bằng phương thức thanh toán không

dùng tiền mặt.

* Đến ngày 31/12/2020, 50% các cơ sở (KCB tuyến huyện, tuyến tỉnh; Dịch

vụ tiêm chủng dịch vụ) chấp nhận thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và

đến ngày 31/12/2025 là 100%, trong đó tại Trạm Y tế phấn đấu 50%.

 Áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại, có tính kế thừa, không gây xáo trộn tại

các đơn vị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của Ngành Y tế phục vụ tốt cho

người dân.

Định hướng & mục tiêu cụ thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 

trong thời gian tới của Ngành Y tế (tt).

Bệnh 

viện
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Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách: Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc

các đơn vị triển khai; Kiến nghị ban hành các chính sách, đặc biệt là giảm

giá phí giao dịch; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.

2. Phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán trong Ngành Y tế

tỉnh: Đầu tư các trang thiết bị máy triển khai lắp đặt thiết bị POS, mPOS,

ATM; Đẩy nhanh giải pháp thanh toán trên thiết bị di động QR Code; Có

giải pháp tích hợp tốt giữa Hệ thống thanh toán điện tử không dung tiền

mặt & Hệ thống PM tại các đơn vị; Triển khai hóa đơn điện tử.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, & đào tạo, hướng 

dẫn trong thanh toán không dùng tiền mặt.
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Trân trọng cảm ơn!


