
CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dçic 1p - Ttr do - Hnh phic 

So: C /KB-UBND Dà Nng, ngày,O tháng náin 2022 

KE HOACH 
Thñc dy chuyn di s& thanh toán không dung tin mt trong các tru'o'ng 

hoc, co s& giáo duc và bênh viên, co' só y t trên dja bàn thành phô Ba Nng 

Can th Ng14 quyt s 01/NQ-Cp ngày 08/01/2022 ciia ChInh phü ye him 
vi, giâi pháp chü yu thrc hiên k hoach kinh t xã hi và dir toán ngân sách nhà 
nuó'c nàrn 2022; 

Can cir Quyt dinli s 1813/QDTTg ngày 28/10/2021 ccia Thu tii&ng ChInE 
phi ye vic phé duyét D an phát trin thanh toán lthông dung tiên mt ti Vit 
Narn giai doin 202 1-2025; 

Can cü Ngh quy& s 05-NQ/Tu ngày 17/6/202 1 cüa Ban Ch.p hành Bang 
b thànli phô ye chuyn di s trên dja bàn thânh ph dn nàm 2025, djnh hithng 
den nàrn 2030; 

Can cir Quy& djnh s 2870/QD-UBNrJ ngây 28/8/202 1 cüa Üy ban nhân 
dan thành phô ye viêc ban hành D an chuyn di s trên dja bàn thânh phô Ba 
Nng den nàm 2025, dInE hi.rOng dn nAm 2030; 

Theo lrn&ng dn cüa Bô Thông tin và Truyn thông t?i Cong van so 
78 1/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 thüc dy chuyn dôi so, thanh toán không 
diing tiên mt trong các trung hoc, ca sO' giáo dic và bnh vin, cc sO' y té; 

Üy ban nhan dan thành pM Ba Nng ban hành K hoch thüc dy chuyn 
dôi so, thanh toán không dung tin mAt trong các trixthig hoc, ca sO' giáo diic Va 
bnh vin, co' sO' y t trên dja bàn thành pM Ba Nng vó'i các ni dung cii the nhu 
sau: 

I. M1JC TIEU 

1. Miic tiêu chung 

a) Thñc dy các tnrO'ng hoc, co' sO' giáo duc và dào to tiên phong áp dmg 
cong nghê so, nn tang s, trin khai chuyn di s, thanh toán so, t?o môi tnrO'ng 
hinh thành th h cOng dan s va doanh nhan s cho tiiong lai. 

b) Thuc dy cac bnh viên, co' sO' y t sfr ding nn tang s& thuc hiên chuyên 
dôi sO, thanh toán s, tao mOi tmOig y t s van minh, thun 1i, an toàn, báo v 
tot nht sac khoê cüa ngirO'i dan. 

2. Muc tiêü cu th 

UY BAN NHAN DAN 
TIIANH PHO BA NANG 
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a) Nàrn 2022 

- 100% tru'ông h9c, co' s giáo dic Va 100% bnh vin, co' sâ y t trên dja 
bàn sir dung các plurang thic thanh toán không dfing tin mt dê thanh toán hpc 
phI, vin phi và các giao djch khác. 

- S hrcrng và giá trj giao dich thanh toán không diing tiên iTit trong các 
tmông h9c, Ca s giáo diic dat 25% và trong các bnh vin, Ca s y té trên da bàn 
dat30%. 

- 50% trtthng hoc, ca so' giáo duc và 50% bênh vin, Ca so' y tê trén dja bàn 
str ding nen tang so dé chuyn di s trong quán 1', diu hàrih Va cung cap djch 
vl. 

b)Nàrn 2025 

- S lu'cing và giá trj giao dich thanh toán không dung tin mt trong các 
tru'o'ng hoc, co' so' giáo diic và trong cac bnh vin, ca so' y t trên dja bàn dt 75%. 

- 100% trtxo'ng h9c, ca so' giáo djc và 100% bnh vin, co' so' y té trên dja 
bàn sr ding nn tang sé d chuyn di so. 

- 100% bênh viên, ca so' y t si.'r dung h so' src khöe din tr trong khám, 
chüa bnh; 100% tmô'ng h9c, co' so' giáo diic trin khai day và hoc trrc tuyên, áp 
diing ti thiu 20% ni dung chuo'ng trInh dào tao; 100% trithng trin khai tuyên 
sinE tnrc tuyn du cp dixa trên dI lieu s. 

II. NQI DUNG, GIAI PHAP THUC HIN 

1. Thüc dy chuyn di s, thanh toán không dñng tiên mt trong 
trlrrng hoc, c4Ys&giáo duc 

a) H trci, thiiic d.y chuyn di s trong tnro'ng h9c, ca so' giáo d1ic 

- Danh giá, 1a chon cac nn tang s xu.t sc phiic vii chuyn di s giáo 
diic (nên tang so giáo dic) do doarth nghiêp cong nghê Vit Nam phát triên, cung 
cp d khuyn cáo, thông tin trên các trang, cng thông tin din to' v chuyn dôi 
sO nhàm phô biên rng rãi dn các trixo'ng hoc, Ca so' giáo diic Va dào tao. 

- H tr các tnr&ng hoc và co' so' giáo diic thuê, inua sir diing các giãi pháp, 
nén tang so giáo d%ic và ha thng, luu tro', di.rô'ng truyn, kt ni mng và co so' vt 
chat, trang thit bj phuc vu day và hoc truc tuyn, trin khai chuyên dôi so hoat 
dng giáo diic, dào tao. 

- U'ng diing triêt d cong nghê sé, nn tang s trong cong tác quãn l, giáng 
dy và hQc tip; s boa tài lieu, giáo trinh; xay dirng nn tang chia Se tài nguyen 
giãng day và h9c tp theo cá hInh thüc trirc tip và tryc tuyn. 

- Trin khai áp dung nn tang day, hc trrc tuyn, kt ni, ph\lc v trtc 
tuyên toân trmnh cho cong tác giâng day - hoc tap - thi cü' cho h9c sinh, giáo viên, 
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tr do, hlnh thành he sinh thai phát trin giáo diic s6, báo darn chat luçng cho vic 
thi cir trirc tuyn. 

- 100% các tnthng h9c, co' s giáo due trin khai cOng tác dy va hQc trirc 
tuyên, trong do thu nghiem chuo'ng trInh dào to cho phép h9c sinh, sinhviên hçc 
tnrc tuyên t61 thiu 20% ni dung chi.rang trInh. U'ng dung cong ngh so dê giao 
bài tp ye nhà và kim tra su chu&ri bj cüa hoc sinh triró'c khi den 1p  h9c. 

- Ap diing các nn tang s quail trj nba tnrO'ng, co' si giáo dijc dira trên d 
lieu sO và cong nghê s, trong do ngi,rYi hoc, giáo viên, can b quail li', ngithi lao 
dng và các hott dng du dwyc quãn l bng h so' s tMng nhât. Tang cung 
két noi lien lc giIta nhà tnrang viii phu huynh, hQc sinh qua các (mg ding, nn 
tãngsô. 

due: 

- Chi dao, hu'rng dan, h tro' eác tnrô'ng hoc, co' sâ giáo dic phôi hcip vó'i 
th chirc tIn ding, t chirc trung gian thanh toán và các dun v lien quan de chap 
nhan thanh toán hçc phi va phi dich vu giáo dtc bang phucmg thirc thanh toán 
không diing tin mat, dam báo: 

+ Các tri.thng h9c, cu si giáo dijc sn sang phucing tiên phic vii thanh toán 
không dUng tMn mat cho téi thMu 03 trong 04 phixo'ng thü'c sau: Ma vuông QR 
(Chuyén khoân!Thanh toán), qua Website/App Mobile (Chuyên khoãnlThanh 
toán), Mobile Money và the (POS); tich hcip sn sang module thanh toán trong 
phân mêm quán l9 tmng h9c, co' s giáo die; 

+ Các truing hoc, co scv giáo due và các ngân hang, t chirc tin dung, trung 
gian thanJ-i toán thông nhât mu thông tin thanh toán không dUng tiên mt dôi vth 
h9c phi và các khoán thu dch vu giáo due có ti thiu cae tnthng thông tin sau dé 
tao thuân 1Gi dôi vó'j viêc xU l': Ho a ten ngua'i trá tin; HQ vá ten ngui thii 
hng; L do thaith toan; Mals6 hóa don thanh toán; 

+ Các tnrng hoc, co sä giáo due b tn du mi hr&ng dan, h tr phi 
huynh, hQc sinh và các di tác lien quan thirc hiën thanh toán không dUng tiên mt 
trong thanh toán h9c phi vã các dich vu phuc vi nba trumg; tAng tôi da so hrcing 
và giá trj thanh toán khOng dUng tin mat trong tng s6 krcing va giá trj thanh toán 
cUa tnrmg h9c, co' s giáo diic. 

2. Thtic dy chuyn di s, thanh toán không dung tin mt cho các 
bnh vin, co' so' y t 

a) H tro', thUc dAy chuyn di s6 trong bn1i vin, cu s y t: 

- Danh giá, lua chon cac nn tang s xut sc phiic vii chuyn di s y t 
(nên tang so y tê) do doanh nghiep cong nghô Vit Nam phat trin, cap dé khuyên 

b) ThUc dAy thanh toán không dUng tin mt trong tnrOng hQc, co' s giáo 
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cáo, thông tin trên các trang, cng thông tin din tir v chuyên dôi s nhàrn phô 
bin rng râi dn các bnh vin, Ca s& y t. 

- H tra, tliüc dAy các bênh viên, ca si y t thuê, mua sir ding các nên tang 
s y t& trong do chñ tr9ng: nn tang s6 quán lr bênh vin, ca s y t; nn tang h 
trçY ti' van khám, ch(a bith tit xa; nn tang quãn 1i dcm thuc din tCr; nell tang 
quán l ho sa sirc khoé cá nhân; nn tang quail tiêm chüng; nên tang ho trçi tu 
van sue khOe trrc tuyên; và các cong cu M trci khám chita bnh và nghip vi y 
té. 

- H tr các bênh viên, ca s y t v ha thng, liru trü, dix&ng truyén, kêt ni 
mng và co' s v,t cMt, trang thi& bi phiic vi,i trin khai chuyên dôi so, ung ding 
cOng ngh s trong quán trj và hoçtt dng nghip vii. 

- Hinh thánki h tMng chàm soc sic khOe và phOng bnh dra trên các cong 
ngli s; irng dung cong nghê s toàn diên tai cac ca sO' khám, chüa bnh gop phân 
giárn tãi bnh vin, nâng cao cht lu'ng khám ch'cra bnh; si:r dung ho so' bnh an 
diên tcr tiên tâi khOng sir dung bênh an giy, hInh thãnh các bnh vin thông rninh. 

b) Thüc dy thanh toán không dàng tin mt trong bnh vin, Co' s y tê 

- Chi dao, IurO'ng dn, h trcr các bnh vin, Ca sO' y th ph6i hgp vO'i th chic 
tin ding, to chirc trung gian thanh toán va các don vj lien quan d chap nhn thanh 
toán vin phi và phi dch vii y th bang phucmg thüc thanh toán không dung tiên 
mt, dam báo: 

+ Các bnh viên, co sO' y th trên dia bàn sn sang phuang tin phiic vii thanh 
toán không dàng tin mat cho ti thiu 3 trong 4 phuo'ng thüc sau: Ma vuông QR 
(Chuyên khoãnlThanh toán), qua Website/App Mobile (Chuyn khoánlTharth 
toán), Mobile Money Va the (POS); tjch hap sn sang module thanh toán trong 
phân mêm quãn 1r bnh vin, Ca sO' y t; 

+ Các bênh viên, Ca sO' y M và cac ngân hang, t chüc tin diing, thing gian 
thanh toán tMng nht mu thông tin thanh toán không dung tiên mt dôi vâi vin 
phi và các khoán thu dch viii y t cO t6i thiu các tnxO'ng thông tin sau dê tao  thun 
igi dOi vài vic xi:r l: HQ và ten nguO'i trá tin; Hç và ten nguO'i thii hu&ng (neu 
có); L do thanh toán; MãJs hóa don thanh toán, tao thun lç'i cho nguO'i dan 
trong thanh toán vin phi. 

+ Các bnh vin, ca sO' y t bé tn du mi, nhan lirc huO'ng dan, h trc bnh 
nhân và các di tác lien quan thtrc hin thanh toán không dung tin mt trong 
thanh toán vin phi và các djch vii phiic vu bênh vin, co' sO' y té; tang tôi da so 
lucmg và giá trj thanh toán khOng dung tin mt trong tong sO 1ung Va giá trj 
thanh toán cüa mInh. 
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3. Bay mnh cong tác thông tin, tuyên truyn, dào tio, b5i dirO'ng Va 
bao v ngu'ô'i tiêu dung trong chuyn di s, thanh toán không dñng tin mt 
tti truô'ng hQc, co s& giáo diic và bnh vin, co' so' y t 

a) TAng cuo'ng thông tin, tuyên truyn v chuyn di s& thanh toán không 
ding tin rnt trong các tnthng hoc, ca s giáo dc và các bnh vin, c Si ytê 

- Chü trçng dy rnanh cong tác tuyen truyn, pM bin v chuyên dôi so, 
thanh toán không dñng tin mAt trong các trnô'ng h9c, cci si giáo diic và các bnh 
vin, co sâ y t dn mi ngu'ôi dan, doanli nghip, can b, cong chirc, viên chirc, 
ngthi lao dng; vi nhiu hInh thirc cia dang, phong phii thông qua các phuo'ng 
tin thông tin dti chiing (Dâi Phát thanh và Truyn hInh, Báo chI, h thông thông 
tin ca s, trang thông tin din tü' thành pM và các sâ, ngành, Uy ban nhân dan các 
cap;  n phm, tp san, bàn tin...). 

Ni dung tuyên truyn, pM bin v cImyn di s& thanh toán không dung 
tiên mt trong các trung hoc, Ca s giáo due và các bnh vin, ca s y té phãi dê 
hiêu, d nho', d thiic hiên, Co tInh lan tOa trong cong dng, huOng tth nhóm dôi 
tucrng miic tiêu cüa các trtxmg h9c, co s giáo diic và các bnh vin, Co sY y tê, 
qua do giup nâng cao kik tho'c, k' nAng s, thic dy chuyn di s, thanh toán 
không dung tiên mAt trên dja bàn. 

- T chüc các hInh thüc thi dua, Then thuo'ng, vinh danh, xp hang, danE 
giá các tnrO'ng h9c, co' s giáo due, bênh viên, co sâ y t v chuyn dôi so, thành 
toán không dung tin mat. 

- Van dông, khuyn khIch các t chüc, doanh nghip cung cap các nën tang 
sO giáo due, nên tang so y th, các ngân hang, don vj cung irng djch vi,i thanh toán, 
trung gian thanh toán trên dja bàn thành pM cO các hInh tho'c khuyn khIch nhii 
mien, giám phI, khuyn mãi, giãm giá... di vii trithng hoc, ca s& giáo diic, bnh 
vin, co s y tê và khách hang các co s& nay khi si'r diing nn tang sO, giái pháp, 
djch vu so và phu'ong thirc thanh toán Thông dUng tiên mat, 

- Lông ghép các nôi dung gi61 thiêu v chuyk dôi sO, thanh toán Thông 
dung tiên mt trong cac bui tp hun tai TJBND qu.n, huyên, phixO'ng, xà, Thu 
dan cu, to dan phô, T Cong nghê s Cong dng va cac t chirc, doàn the chInE 
tn, xã hOi dja phirong. 

b) T chüc dào tao, tp hun, pM bin kin thUc, k9 näng v chuyn dôi 
so, thanh toán không dUng tin mAt trong trwmg h9c, ca s& giáo dic 

-
s  T chirc Mi duOng, tp hun v kin thüc, k5' nAng so, sir diing cáe Ung 

ding nén tang so giáo dc, 1p tài khoãn thanh toán và thrc hin thanh toán Thông 
dUng tiên mt cho di ngQ quãn lr, giao vien, bce sinh, sinE viën và phii huynh 
trén cia bàn. 
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- Dày minh trin khai day và hoc v STEM/STEAM trong các tnthng hçc, 
ca s giáo dic ti&i h9c và ph thông; th chirc các cuc thi ye k näng so, 1p trInh 
diu khin tir dng (robotics), giáo duc STEM/STEAM trong các ca so,  giáo diic 
t1r tiêu h9c den phô thông trung h9c. 

- T chrc các hi thão, tp hun, hithng dn v chuyn di so, thanh toán 
không dung tin mt trong cac tmng h9c, ca s giáo dc trên dja bàn. 

- H trçi các hoat dng thông tin, quãng bá, ph bin v các nên tang so giáo 
diic xu.t sic, và gio'i thiêu, k& ni ctn các trithng hçc, ea sO giáo diic trên dja bàn 
d thüc dy sir diing. 

c) T chirc dào tao, tap hun, ph bin kin thirc, k nãng v chuyn di so, 
thanli toán không dung tin mt trong tnrô'ng h9c, Ca s& y té 

-' T chüc bi duo'ng, tap hun v kin thüc, k näng s, sir ding các Lrng 
ding nén tang so giáo duc, lap tài khoãn thanh toán và thrc hin thanh toán không 
dung tiên mt cho dôi ngü quán l, y bác si, nguài lao dng trong các bnh vin, 
ca si ytê và nguii dan trên dja bàn. 

- T chirc các cuôc thi tim hiu v dich vu y t then t1r, tu' van sirc khOe tir 
xa, dch vi thanh toán không dung tin mat trong bnh vin, ca sâ y té. 

- To chirc các hOi thào, tp hun, huó'ng dn v chuyn dM s, thanh toán 
không dung tiên mt trong các bnh vin, ca sâ y t trên dja bàn. 

- H trç các hoat dOng thông tin, quâng bá, ph bin v các nn tang so y 
tê xuât sAc, và giâi thiêu, kt ni dn cac bênh vién, ca s& y t trên dja bàn dê thuc 
day s1r d%lng. 

d) Bão v ngui tiêu dung trong chuyn di s, thanh toán không dung lien 
mat 

- Trin khai thirc hin t& các giãi pháp báo dam an ninh, an toàn, báo mt 
trong hot dông chuyn dM s, tharth toán din tcr và Ca ch giãi quy& tranh chap 
Co the phát sinh trong cac hoat dông sir dung cong ngh s, nén tang so, thanh 
toán không dung tin mt nhm bâo ye quyn và igi Ich hcip pháp cüa phi huynh, 
hçc sinh và các tnxmg hoc, ca s giáo dic, dào tao  cüng nhu cüa bnh nhân, và 
ngithi sCr diing djch vi y t và các bnh vin, ca sä y té. 

- D.y manh trin khai cOng tác truyn thOng, ph bin kin thirc ye các 
hành vi Iua dão, biên pháp nhan bit rüi ro, each phông tránh và các giâi pháp dam 
bão an ninh, an toàn, bão mat trong sir dung cOng ngh s, nn tang so, thanli toán 
không dung tin mt tai các trix&ng hoc, co s& giáo dc và các bnh vin, ca sy 
te; phôi hp giái dáp thc mc, xir 1r khiu nai  nhAm dam bão quyên, 1i Ich hcrp 
pháp cüa ngithi tiêu dâng. 
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III. KINH PHi THVC HLN 

Kinh phi thixc hién các nôi dung, nhiêm vu cña K hoach nay tr nguôn ngân 
sách Nhà nuác theo phân cp ngãn sách hin hành và các nguôn kinh phI licip 
pháp khác. 

IV. TO CHU THV'C HIN 

1. S& Thông tin và Truyn thông 

a) Tim hiu, tu vn các nn tang h trg chuyn di s, thanh toán trirc tuy&i 
trong các trithng h9c, ca sâ giáo diic và các bnh vin, ca s y tê. 

b) Truyn thông, giói thiêu cac ni dung lien quan dn chuyn di s trên 
dja bàn thành phô nói chung vâ chuyn di s trong trixô'ng hoc, Ca s6 giáo dic, 
bênh vin, ca sO' y t noi riêng. Tang cu'O'ng ph bin, htthng dn nguO'i dan ye 
các k näng s& k9 nãng bào darn an toàn thông tin co bàn d phông tránh các 
nguy Ca, rOi ro trong giao djch thanh toán tnrc tuyn trên môi tru'âng mng. 

c) PMi hap cht chê vO'i SO' Giáo dic và Dâo tto và SO' Y tê triên khai 
chuyên doi so, thanh toán tnjc tuyn t?i các co' sO' giáo diic, y t trên dja bàn thành 
ph& 

d) Djnh k' truOc ngày 15/12 hang nàm tng hap tInh hInh triên khai thirc 
hin Kê hoach nay dê báo cáo Uy ban nhân dan thành phO. 

2. Sfr Giáo duc và Dào tao và Sr Y tê 

a) Phi hap vài SO' Thông tin và Truyn thông và các don vj trirc tiêp sü 
dung dê lua chon nn tang chuyn di s, thanh toán truc tuyn phü hap vó'i nhu 
câu, hin trng thânh pM; chü tn th chirc các hôi thão, hi nghj... dé gio'i thiu 
cac nên tang nay dn cac dan vj dir kin sr diing. 

b) ChU tn trin khai các nn tang chuyn di s& thanh toán tnirc tuyên ti 
các dan vj giáo due, y th và các nhiêm vu thuôc phtm vi quãn 1' tti Miic II Kê 
hoach nay. 

c) PhM hap vO'i SO' Thông tin Va Tmyn thông d tuyên truyên, giOi thiu 
den các to chCrc, cOng dan sü dung dich vu thanh toán trirc tuyên, chuyên dôi sO 
duqc thu.n 1çi, d?t kt qua cao. 

d) Dinh truàc ngày 10 tháng 12 hang nàrn, tng hap tInh hinh triên khai 
K hoch nay tai SO' và cac dan vi thuôc pharn vi quan 1, gri v SO' Thông tin và 
Truyên thông tang hap d báo cáo Uy ban nhân dan thành pM. 

d) SO' Y t trin khai tIch hap module thanh toán trong phn mêm quail i 
bênh viên hiên có; SO' Giáo due và Dào tao trin khai, yeu câu dan vi cung cap 
phãn mom cho ca sO' giáo diic b sung module thanh toán. 
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3. S& Tài chInh 

Tai thôi dim xây dirng dr toán ngân sách hng narn, các SO ban ngành, dja 
phiroiig can cü nhirn VT duac giao tai K hoach nay, 1p  dir toán kinh phi thirc 
hién (nu co) gLri S& Thông tin và Tniyn thông thâm djnh v nôi dung và dr toán, 
lam ca s thng hçrp chung vao dir toán chi ngân sách cüa dan v, dja phuang; giri 
S Tài chInh (doi vói nhiêm vu clii thir&ng xuyên) d tng hcp, báo cáo UBND 
thành ph trinh Hôi dng nhân dan thânh ph phé chuk d? toán trên CC)' S(Y khá 
nàng can dôi ngân sách theo dñng quy dinE cüa Lu.t Ngân sách Nba nuó'c hin 
hành. 

4. Ngân hang Nhà nu'ó'c Vit Nain chi nhánh Dà Nãng 

a) Chü trI lam vic vth cac ngân hang thucmg mai,  dcrn vi cung cap djch vii 
thanh toán khác trên dja bàn thành ph d cung cp dich vv thanh toán trrc tuyên 
ti các ca S y t, giáo dic vói các nôi dung khuyn khIch, chuoig trInh uu dãi 
nhäm th'Cic day pham vi sü dicing djch vii. 

b) Hrnng dan, h tra CáC co' s y t& giáo dic khi có vung m.c v chinh 
sách, quy cljnh lien quan dn thanh toán không ding tin rnt trong thu vin phi, 
h9c phi và các khoán thu khác. 

c) Kin nghj Ngân hang Nhà mrrc Viêt Nam chi d.o các T chirc tin dicing 
có Ca ch& chinh sách d giám phi giao djch trrc tuyn déi vài các giao djch thaiih 
toán cho bênh viên, Ca s y t, tru?mg hQc và Ca s giáo diic. 

5. UBND các qun, huyn 

a) Cha tn trin khai các nn tang chuyn di s& thanh toán trirc tuyên tai 
các don vj giáo dic và các nhiêm vi,i thuôc phm vi quãn l ti Miic II Kê hoach 
nay. 

b) PMi hçip vài S& Thông tin và Truyn thông d tuyên truyn, giói thiu 
den các t chirc, cong dan sir dung dch vi thanh toán trrc tuyn, chuyên dôi so 
duçic thun ii, dt k& qua cao. 

c) Djnh kr trtràc ngày 10 tháng 12 h&ng näm, tng hcrp tInh hInh trin khai 
K hoach nay tai da phrang và các don vi thuc phm vi quãn 1, gri v Sâ 
Thông tin và Truyn thông tang hcvp d báo cáo Uy ban nhân dan thành phô. 

6. Các trtrô'ng hçc, bnh vin vã co' s& giáo dic, y t khác 

a) Tich cc trin khai sir dvng cac nn tang chuyn di s& thanh toán không 
dung tin mt tii don vj; dam bâo hoàn thành các miic tiêu trong K hoach. 

b) Chü dng gOp r
,  kin nghj lien quan dn üng diing, ha tng và các vtthng 

mc v chInh sách, quy djnh khi trin khai K hoach nay, gui S, ngành chü quán 
d xu l hoäc báo cáo Uy ban nhân dan thành ph d có phuo'ng an xu lr phü hpp, 
dam bão vic trin khai K hoach dat kt qua. 
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b) Chü dng gop , kin nghi lien quan dn irng dung, ha thng và các 
vuóng rnc v chInh sáeh, quy dnh khi trin khai K hoch nay, gi1i S, ngành 
chü quãn d xfr 1 hoAc báo cáo Uy ban nhan dan thành phô de có phucrng an xfr 
12 phii hçip, darn bào viêc trin khai K hoach dt kêt qua. 

c) Chü dông phM hop v6i chInh quyn dja phucing trong vic gi9i thiu 
các giãi pháp chuyn dM s và thanh toán không dung tiên mt cüa dcrn vj tâi 
nguäi dan tren dja bàn. 

7. Thãnli Doàn JJà Nng, UBND các phung, xã 

Chi do, t chrc luc krang doàn thanh lien các cp, T cong ngh so 

cong dOng trên dja bàn tng cung ph bMn, huóng dn ngui dan 
ye chuyên 

dOi so, t.o 1p tài khoãn thanh toán diên tir và si:r dung các nn tang so, thanh 
toán trirc tuyên trong các dan vi giáo duc, y t trén dja bàn thành phô. 

Trên day là K hoach thi.ic dy chuyn dM s, thanh toán không dung tiên 
rnt trong cac tru'ng h9c, Co s giáo diic và bnh vin, Ca s y t trên da bàn 
thành phô. Dê nghi các Co quan, dan vi, dia phu'ang t chirc trin khai thirc bin 
cac nhiêm vu bão dam dung tin d, miic 

lieu cüa K hoch dã dê ra./. 'zC.Q./ 
Noi nhin: 
- Bô TT&TT (b/c); 
- Cue Tin h9c hóa; 
- TT TU, TT HDND thành phô (b/c); 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các Si: TF&TT, YT, GD&DT, NV, TC; 
- Ngan hang Nhà nuOc chi nhánh Dà Nng; 
- VAn phOng UBND TP; 
- ThAnh Doàn Dà NAng; 
- UBND các qun, huyn, phtr&ng, xA; 
- Các truông hçc, bnh vin trén dja bàn Tp; 
- Các trtrông dai hpc, cao dang trén dja bàn Tp; 
-Lisu: VT, S1Ti-i.1  Trn Phurc Sun 



Sâ TT&TT 

Don vj chü 
tn 

S GD&DT, 
UBND qun 
huyên 

2022-2025 

d 

C 

b 

a 

1 

I 

STT 

PHAN CON 

H trçr, thác dy chuyn di st trong trir&ng h9c, co' s& giáo dc 
E)ánh gia, 1?a chon các nn tang s xut sAc phic vi chuyn di s giáo 
diic (nén tang so giao diic) do doanh nghiêp cong nghê Vit Nam phát 
triên, cung cap dé khuyeri cáo, thông tin trén các trang, cng thông tin 
din tcr ye chuyên dôi so nhäm phô biên rng râi dn các trithng h9c, Co 
s giáo diic va dào tao 

H6 trci các triiOng hc và co s giáo diic thuê, mua sir dung các giái pháp, 
nén tang so giao duc va h tang, km tri, thro'ng truyên, kêtnOi mang và 
Co sâ vat chat, trang thiêt bi phiic vi dy và h9c true tuyên, triên khai 
chuyên dOi so hoat dng giáo diic, dào tao  
1i1ng dung triêt dé cong nghê so, nén tang sO trong cong tác quãn 1, giáng 
day và h9c tip; sO hóa tài 1iu, giáo trinh; xay dirng nen tang chia sé tài 
nguyen giâng day và hQc $p theo Ca hinh thüc tnrc tiêp và trirc tuyen  
Trin khai áp diing nell tang day, h9c tnrc tuyén, két nOi, phuc vu tnrc 
tuyn toàn trinh cho cOng tác giâng dy - h9c tp - thi cü cho h9c sinh, 
giáo viên, tur do, hInh thành h sinh thai phát triên giáo diic sO, báo dam 
chAt luçmg cho vic thi cir trirc tuyen  

Thüc day chuyn di s, thanh toán không dung tin mt trong 
trtrô'ng hoc, co' s& giáo dic  

Phu lic 
I ICE HOACH THUC DAY CHUYEN 1)01 so, THANH TOAN KHONG DUNG TIEN 

içAC TRU'ONG HOC, CQ SO' GIAO DUC VA BNH V1N, C S Y TE 
êm 4 K/ioach s d3 /KH-UBND ngày O / /2O22 cña UBND thân/2 pM Dà Nng) \ :iii"; / 

Nhiêm vu 

Si GD&DT, 
UBND qun 
huyn 

Si GD&DT, 
UBND qun 
hu en 

Sâ GD&DT, 
UBND qun 
huyn 

Sâ TT&TT 

Si TT&TT 

S TT&TT 

Don vj phôi ThM gian 
hp thu'c hiên 

2022-2025 

2022-2025 

2022-2025 



2 

STT Nhiçm V1J 
Do'n vj chü 

trl 
Don vj phói 

hçrp 
Thôi gian 
thçrc hin 

d 

100% các trithng hoc, c s& giáo diic trin khai cong tác dy và hçc trirc 
tuyn, trong do thu nghirn chuang trInh dào to cho phép hpc sinh, sinh 
viên hoc tr,rc tuyên tôi thiêu 20% ni dung chuorng trInh. Ung ding cong 
ngh s6 d giao bài tp ye nhà va kiêm tra sr chuân bj ciia hQc sinh truàc 

 khi dn lap h9c 

S?i GD&DT, 

UBND qun 

huyn 

So TT&TT 2022-2025 

e 

Ap dpng các nn tang s quãn trj nhà trtthng, co sâ gino diic da trên cUt 

1iu so và cong ngh so, trong dO ngu0i h9c, giáo viên, can b quãn 1r, 
ngu&i lao dng và cac hoat dung deu duçic quãn 1r bang h so sO thông 

nhât. Tang clx&ng két noi lien lac giia nhà tnr&ng vâi phi huynh, hçc sinh 
 qua các ung dimg, nên tang so 

* 

S& GD&DT, 

UBND qun 

huyn 

S TT&TT 2022-2025 

2 Thüc dy thanh toán không dung tiên mt trong truông hçc, co s0 
 gino dic 

Chi d?.o, huàng dan, ho tn các trix&ng hoc, ci s& giáo diic phôi hçp vâi 
to chüc tIn diing, to chüc trung gian thanh toán và các don vj lien quan 

chap nhan thanh toán hQc phi và phi djch vj giáo dic bang phirong thüc 
thanh toán không cUing tién mit, dam bão: 

+ Các tniang hçc, cci sâ giao diic sn sang phtrorng tin ph1c v1 thanh 

S GD&DT, 

UBND qun 

huyn 
S& TT&TT 2022-2025 

toán không dung tiên mt cho tôi thiu 3 trong 4 phucing thuc sau: ma 
vuông QR (Chuyên khoãnlThanh toán), qua website (Chuyn 
khoãnlThaith toán), Mobile Money và the (POS); tich hçip san sang 

module thanh toán trong phân mém quán 1 tnrông h9c, cd so giáo dic; 

+ Các tnxmg h9c, ccr sO giáo dic va các ngân hang, tO chüc tin dimg, 

trung gian thanh toán thông nhât mâu thông tin tharth toán không dimg 

tiên mt dOi vâi h9c phi vâ các khoân thu djch vii giáo diic có tôi thiu 

các tnrOng thông tin sau dê tao thun lçii d& vOi vic xir 1: H9 Va ten 

ngua'i trá tiën; Hç và ten ngithi thii huOng; L do thanh toán; MaJs hOa 
dcm thaph toán; 



Nhiém vu 

+ Các tnr6ng hoc, ca sogiáo duc M trI du mi huOng dan, h trç phii 
huynh, h9c sinia và các dôi tác lien quan thirc hién thanh toán kihông dung 
tiên mt trong thanh toán hQc phi vâ các djch vj phuc vu nhà trithng; tang 
tôi da sO liiçrng vã giá tn thanh toán không dfing tiên mat trong tOng sO 
hro'rig và giá tr thanh toán ciia tnthng hQc, ca sâ giáo dc  
Thiic day chuyên dôi s, thanh toán không dung tiên mt cho các 
bênh vin, s& y tê  

H trçr, thuc dy chuyn di s trong bnh vin, co s& y 

Dánh gin, 1ira chon các nn tang s xuAt sc phuc vii chuyn di s y t 
(nén tang so y té) do doanh nghiep cong nghe Vit Nam phát trin, cp 
dê khuyén cáo, thông tin trên cac trang, cng thông tin din tfr v chuyn 
dôi sO nhàm phO biên rng rãi den các bênh viên, ca sâ yté  
HO trçi, thüc day các bênh vin, ca s& y  tê thuê, mua sir diing các nn tang 
sO y tê, trong do chü tr9ng: nên tang so quãn l' bnh vin, co sâ y të; nén 
tang ho trçir P.r van khám, chuia bnh tu xa; nên tang quán l dan thuc 
diên tr; nên tang quãn l ho scr süc khoê cá nhân; nên tang quãn 1 tiêm 
chüng; nén tang M trçi ti.r van sickhOe ti-crc tuyën; và các cOng cci h trçr 
khám chüa bnh và nghip vI y té  
H tro! cac bênh vien, Ca s y té ye h tang, lixu trir, dithng truyên, két nôi 

c mtng và co sâ vt chat, trang thiêt bj phiic vi triën khai chuyên dOi so, 
irng ding cong nghê so trong quãn tij và hoat dng nghiêp vci  
Hlnh thành h tMng chäm soc sirc khOe va phOng bnh dira trên cac cOng 
nghe s; rng diing cong nghê so toàn din tai các ca sâ khám, chüa bnh 

d gop phn giãm tãi bênh viên, nâng cao chat lucmg khám ch'Tia bnh; sü 
dmg h sa bnh an din tü tin tri không sü dimg bnh an giây, hInh 
thành cac bnh viên thông minh  

Thôi gian 
thu'c hiên  

2022-2025 

2022-2025 

Don vi chU 
tn 

DO'flVlphj 
ho'p 

STT 

II 

1 

a 

b 

2022-2025 

2022-2025 

SOYt 

Só'Yt 

SâYt 

SOYt 

Sâ TT&TT 

S& TT&TT 

Sà TT&TT 

Si TT&TT 

3 
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STT Nhiêm '' Don vj chü 
trI 

Don vj phôi 
hoV 

ThM gian 
thuc hiên 

2 Thüc dy thanh toán khOng dàng lien mat trong bnh vin, co' s& y 

Chi do, hithng din, h tra các bênh viên, ca s y tê phôi hcip vth to chüc 
tin diing, t chüc trung gian thanh toán và. các dan vj lien quan de chap 
nhan thanh toán vin phi và phi dch vi  ytê bang phuong thic thanh toán 
không dñng tiên mat, dam bão: 
+ Các bênh viên, ca sO' y tê trên da ban san sang phuang tin phiic vi 
thanh toán không dUng tiên mat cho tôi thiêu 3 trong 4 phuang thUc sau: 
ma vuông QR (Chuyn khoän/Thanh toán), qua website (Chuyên 
khoánlThanh toán), Mobile Money và the (POS); tIch hçip sAn sang 
module thanh toán trong phân mCrn quán 1' bnh vin, cc sO' y tê; 
+ Cac bênh viên, cor scy ytê va cac ngân hang, to chuc tin dung, trung gian 
thanh toan thong nhat mau thong tin thanh toan khong dung tien mat doi 
voi vin phi vA cac khoAn thu djch vii y tê có tôi thiêu các trtxing thông 
tin sau dê tao thuân lai dôi vó'i viêc xfr lb': Ho và ten ngir&i trâ tiên; H9 vA 
ten nguO'i thii huO'ng (nêu cO); L' do thanh toán; MA/sO hOa don thanh 
toán, tao thuan li cho nguo'i dan trong thanh toán vin phi. 
+ Các bênh viên, Ca sO' y tê bO tn dâu môi, nhân lrc hmng dn, h tror 
bnh nhân và các dôi tác lien quan thirc hin thanh toán không dUng tin 
iiiat trong thanh toan viên phi và các djch vi phiic vi bnh vién, ca sO' y 
tê; tAng tôi da sO h.rcng và giá trj thanli toán không dUng tiën mat trong 

 tong sO luiig và giá tn thanh toán cUa minh 

TT&TT 2022-2025 

III 
Day minh cong tác thông tin, tuyên truyn, dào tio, bi du'öng Va 

bão v nguô'i tiêu dung trong chuyên dôi sO, thanh toán không dñng 

tien mt tai tru'ô'ng hQc, co sO' giáo dic và bnh vin, co sO y t 



Dan vi chü 
trI 

Dan vj phôi 
hap 

Thôi gian 
thtrc hiên  

So' TT&TT 

So' GD&DT, 
So' Y t& 
UBND qun 
huyn  

So' GD&DT, 
So' Y t 
UBND qun 
huyn 

So' TT&TT 

2022-2025 

2022-2025 

So' TT&TT, 
So' GD&DT, 
So' Y t, 
UBND qun 
huyn 

2022-2025 

UBND qun, 
huyn, 
phuo'ng, xa 

So' TT&TT, 
Các TO cOng 
ngh so cong 
dOng 

2022-2025 

5 

Nhiêm vu 

Tang cu'&ng thông tin, tuyên truyn v chuyn di s, thanh toán 
không dung tiên mt trong các trtrông h9c, co' s& giáo dic và các bnh 
vin, co' sO' y  tê  
Chü trQng dy manh cong tác tuyen truyn, pM bin v chuyn di s& 
thanh toán không dñng tien mtt trong các tri.rO'ng h9c, cc s& giáo diic Va 
các bnh vin, co sâ y tê den moi ngir&i dan, doanh nghiep, can bô, cong 
chüc, viên chirc, ngithi lao dng; vó'i nhieu hlnh thi:rc da dang, phong phñ 
thông qua các phixcrng tin thông tin dai chüng  

T chute các hlnh thurc thi dua, khen thuàng, vinh danh, xp hang, dánh 
giá cac tnrô'ng h9c, ca sc giáo d%ic, bnh vin, ca si y tê ye chuyên dôi 
so, thânh toán không dung tiên mt 

Van dông, khuyn khich các tO chute, doanh nghiep cung cp các nn tang 
so giáo due, nell tang so y tê, các ngân hang, dan vj cung üng djch vu 
thanhtoán, trung gian thanh toãn trên dja bàn thành phô có các hInh thurc 

c khuyên khIch nhu mien, giám phi, khuyên mãi, giám giá... dôi vri trtthng 
h9c, ca sà giáo diic, bênh vin, co s y tê vã khách hang các ccv sâ nay 
khi sir d'iing nên tang so, giái pháp, djch vii sO và phircmg thurc thanh toán 
không dung tiên mt  
Lông ghep các ni dung giOi thiu ye chuyên dOi so, thanh toán không 
dung tin mat trong các bui ttp huân tai UBND qun, huyên, phuO'ng, 
xa, khu dan cu, t dan phô, To Cong ngh so cong dong và các to chi'rc, 
doãn th chInh trj, xa hôi da phucmg 
To chüc dào to, tp hun, phô bin kin thfrc, k nàng v chuyên di 
sO, thanh toán không dñng tiên mt trong trtrb'ng hQc,  Ca sO' giáo due 

STT 

1 

a 

b 

d 

2 
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STT Nhiêm VU 
Don v chü 

trI 
Do'n vj phôi 

hop 
Thô'i gian 
thrc hin 

a 

To chüc bôi dix5ng, tap hun ye kin thüc, k nàng s, sü dicing các g 
dung nn tang s6 giáo diic, laiD  tài khoãn thanh toán và thirc hin thanh 
toan không dñng tiên mat cho dci ngfl quàri l, giáo viên, h9c Slflh, Slflh 

 viên và phii huynh trên dja bàn 

s GD&DT, 

UBND qun 

huyn 

Sà TT&TT 2022-2025 

b 

D.y maith trin khai day và h9c v STEM/STEAM trong các trithng h9c, 

ci sO giáo duc tiu h9c và phô thông; M chirc các cuc thi ye k' nàng so, 

1p trInh diu khin tir dng (robotic), giáo diic STEMJSTEAM trong CC 

 Ca sO giáo diic tü tiêu h9c den ph thông trung h9c 

GD&DT, 

UBND quân 

huyn 

SO TT&TT 2022-2025 

C 
T chüc các hi tháo, tp hu.n, hthng dn v chuyn di sé,, thanh toán 

khOng dung tin mat trong các trnOng hoc, ca sO giáo dic trén dja bàn 
 huyn 

SO GD&DT, 

UBND quan SO TT&TT 2022-2025 

d 

H tr các hoat dng thông tin, quang bá, ph bin v các nn tang s 
giáo dic xut sc,và giOi thiêu, kt nôi den các trtthng h9c, ca sO giáo 

 duc trên dja bàn dé thüc dy sO diing  

SO GD&DT, 

UBND qun 

huyn 
SO TT&TT 2022-2025 

T6 chile dào tao, tp hun, pIi bin kin thfrc, k náng v chuyn d6i 
 so, thanh toán không dung tiên mt trong tru'ông hQc, co' s& y te  

a 

T chOc bi dirOng, tp huân v kin thuic, k nãng sti, sO diing the Ong 
dung nn tang s giáo dijc, 1p tãi khoán thanh toán và thirc hin thanh 

toán không dOng tiên mat cho di ngO quán l', y bác si, nguOi lao dng 

 trong các bénh vin, ca sO y tê và ngixoi dan trên dja bàn 

SO Y té SO TT&TT 2022-205 

b 
T chOc các cuôc thi tim hiêu v djch vu y t diên tO, tir van sOc khOe 

 xa, djch vi thanh toán không diing tin mat trong bnh vin, ca sO y t TT&TT 2022-205 

c T chOc các hOi tháo, tp hun, huOng dn v chuyn di s, thanh toán 

 không dung tin mat trong các bnh vien, co sO yt trên dja bàn SO Y t SO TT&TT 2022-205 

d 

H tr các hoat dng thông tin, quâng bá, ph biên v các nn tang s y 
t xuât sc, vâ giOi thiêu, kt nôi den các berth vjên, Ca sO y të trên dla 
bàn d thOc dy sO diing 

SO Y t SO TT&TT 2022-205 
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STT 
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a 
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Nhiêm vu 

  

Don vi chU 
trI 

Sr TT&TT 

S TT&TT 

Don vjphôi 
hop 

SO' Y tê, SO' 
GD&EYr, 
UBND qun 
huyn 

s y te, 
GD&DT, 
UBND qun 
huyn 

Thôi gian 
thtrc hiên  

2022-2025 

2022-2025 

 

Bão v nguôi tiêu thing trong chuyn di s, thanh toán không thing 
tiên mat  

Trin khai thirc hin t& cac giãi pháp bão dam an ninh, an toàn, bão mt 
trong boat dng chuyên dôi so, thanh toán diên tcr và c ché giãi quyêt 
tranh chap có the phát sinh trong các hoat dng sir diing cong nghê sO, 
nen tang sO, thanh toán không dUng tiên mt nhàm bão v quyên và 1çi 
Ich hop pháp cUa phu huynh, h9c sinh và các tru&ng h9c, co s giáo diic, 
dâo tao; cUng nhi.r cUa bnh nhãn, vã ng1x0i sU diing djch vu y tê và các 
bnh vin, co' s y té  
Day manh triên khai cOng tác truyên thOng, phO biên kiên thüc ye các 
hành vi lira dão, bin pháp nhn biet rüi ro, each phông tránh vã các giäi 
pháp dam bão an ninh, an toàn, bão mt trong sU d'vng cong ngh sO, nên 
tang s, thanh toán không dUng tin mt ti các tru0ng hoc, co th giáo 
diic vâ các bnh vin, co s& y té; phôi hop giãi dáp thãc mAc, x& 1 khiéu 
nai nhm dam bão quyên, lçii Ich hop pháp cUa nguOi tiêu dUng  
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