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thanh toán không dùng tiền mặt qua 
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 Kính gửi:  

   - Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

   - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cao Bằng;   

   - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

(sau đây gọi tắt là các đơn vị) 
 

  

  Thực hiện Công văn số 1731/STTTT-BCVTCNTT ngày 21 tháng 12 năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng về việc triển khai một số hoạt 

động Tổ công nghệ số cộng đồng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt qua 

VNPT Money. 

 Nhằm mục tiêu thúc đẩy các chương trình hoạt động của Tổ công công 

nghệ số cộng đồng và nâng cao hiệu quả triển khai tuyên truyền đến người dân 

về thanh toán không dùng tiền mặt qua VNPT Money. Ủy ban nhân dân Thành 

phố đề nghị các đơn vị trên thực hiện một số nội dung sau: 

 I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Triển khai chương trình “VinaPhone đồng hành với thành viên Tổ 

công nghệ số cộng đồng” 

 - Nội dung chương trình: Nhằm mục tiêu hỗ trợ các thành viên Tổ công nghệ số 

cộng đồng sử dụng mạng di động 4G, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động 

về chuyển đổi số đến người dân các khu dân cư được giao phụ trách. VNPT Cao Bằng 

hỗ trợ mỗi thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 01 thuê bao VinaPhone 4G và giảm 

30% gói cước truy cập mạng Data sử dụng 01 năm.  

 - Thời gian triển khai: Từ tháng 12/2022.  

 - Đối tượng: Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các cấp 

triển khai chưa sử dụng thuê bao VinaPhone 4G. 

 2. Triển khai chương trình khai trương mô hình “Chợ 4.0” 

 2.1. Mục tiêu triển khai 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về thanh toán không 

dùng tiền mặt, thuận lợi cho người dân sử dụng công cụ thanh toán.  
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 - Triển khai đồng loạt công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh (kiot) 

với các tiểu thương tại khu chợ trung tâm và chợ tại các xã về thanh toán không 

dùng tiền mặt.  

 2.2. Thời gian triển khai 

 - Dự kiến tổ chức chương trình khai trương mô hình “Chợ 4.0” trong 

tháng 12 năm 2022 đồng loạt tại thành phố Cao Bằng.  

 - Tổ chức triển khai đẩy mạnh phát triển các điểm chấp nhận thanh toán 

QR Code trong Tháng 12/2022 và Tháng 01/2023. 

 2.3. Nội dung triển khai 

 - Khai trương mô hình “Chợ 4.0” tại các chợ trung tâm Thành phố, chợ 

xã. Theo đó tất cả các hộ kinh doanh đều được trang bị mã thanh toán QR Code 

nhằm phục vụ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm. 

  - VNPT Cao Bằng phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt Ban Quản 

lý các chợ, Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện tuyên truyền cài đặt Điểm 

chấp nhận thanh toán QR Code và Ví điện tử VNPT Money đến người dân.  

 - Kết hợp tổ chức các hoạt động sự kiện thu hút người dân tham gia trải 

nghiệm và sử dụng.  

 - VNPT Cao Bằng sẽ hỗ trợ kinh phí cho thành viên các Tổ công nghệ số 

cộng đồng hỗ trợ cài đặt điểm chấp nhận thanh toán và ví VNPT Money theo cơ 

chế hiện hành tại đơn vị. 

 3. Phối hợp triển khai mô hình “Khu dân cư 4.0” 

 3.1. Thời gian triển khai: Từ Tháng 12/2022.  

 3.2. Nội dung triển khai 

 - Hàng tháng, mỗi địa phương lựa chọn trọng điểm 1-2 địa bàn (tổ hoặc 

xóm xã) để thực hiện triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân cài 

đặt sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Danh sách lựa chọn do 

UBND các phường, xã và Tổ công nghệ số các cấp lựa chọn triển khai. 

 - Đối với khu dân cư được lựa chọn trọng điểm, Tổ công nghệ số cộng 

đồng sẽ phối hợp với VNPT Cao Bằng, cán bộ phụ trách tại khu phố (Tổ 

trưởng/Trưởng xóm) triển khai tổ chức họp tuyên truyền đến người dân, kết hợp 

với các hình thức tuyên truyền tờ rơi, poster, SMS, truyền thông Online đến 

người dân.  

 - Thông báo người dân về thời hạn thực hiện cài đặt và trải nghiệm các ứng dụng.  

 - VNPT Cao Bằng sẽ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho thành viên các Tổ 

công nghệ số cộng đồng hỗ trợ cài đặt ví VNPT Money theo cơ chế hiện hành 

tại đơn vị. Đồng thời hỗ trợ kinh phí động viên, khen thưởng khuyến khích các 

tổ/xóm dân cư triển khai tốt, có tỷ lệ người dân cài đặt cao (Theo đề xuất của 

UBND các phường, xã và thành phố).  
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 II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

 1. Đề nghị Đoàn TNCS HỒ Chí Minh Thành phố Cao Bằng 

 Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Cao Bằng chỉ đạo Đoàn thanh 

niên các cấp trực thuộc tổ chức phối hợp, triển khai các nội dung theo chương 

trình “VinaPhone đồng hành với thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng”; mô 

hình “Chợ 4.0”; mô hình “Khu dân cư 4.0” thiết thực và hiệu quả. 

  2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

 - Phối hợp với VNPT Cao Bằng và các đơn vị liên quan đôn đốc các đơn 

vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn. 

 - Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Sở Thông tin và 

Truyền thông Cao Bằng. 

 3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

- Thông tin tuyên truyền các nội dung thực hiện trên hệ thống truyền 

thanh của Thành phố và các kênh thông tin quản lý liên quan khác. 

- Phối hợp với Ban biên tập đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử Thành phố. 

 4. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

 - Phối hợp với VNPT Cao Bằng giao nhiệm vụ thể cho Tổ công nghệ số 

cộng đồng trên địa bàn quản lý triển khai các nội dung chương trình 

“VinaPhone đồng hành với thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng”; mô hình 

“Chợ 4.0”; mô hình “Khu dân cư 4.0” thiết thực và hiệu quả. 

 - Thêm các thành viên là đầu mối phụ trách tại Trung tâm Kinh doanh 

VNPT - Cao Bằng (Phòng Điều hành - Nghiệp vụ, Giám đốc Phòng bán hàng 

và Nhân viên phụ trách kinh doanh địa bàn) vào các nhóm Tổ công nghệ số 

cộng đồng nhằm tăng cường mối quan hệ, thuận tiện tương tác, trao đổi, hỗ trợ 

kịp thời thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân tại địa bàn sử dụng 

thành thạo các ứng dụng số, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về 

thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Online và triển khai các công tác 

phối hợp trực tiếp khác (Có danh sách đầu mối phụ trách tại Trung tâm Kinh 

doanh VNPT - Cao Bằng gửi kèm theo). 

 - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện, định kỳ trước ngày 20 hàng tháng 

về UBND Thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin). 

 Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT Cao Bằng; (b/c) 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- VNPT Cao Bằng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Vũ Văn Đệ 
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