UBND TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 624 / SCT-QLĐN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 3 năm 2021

V/v đẩy mạnh công tác tuyên
truyền việc thanh toán tiền điện
không sử dụng tiền mặt và lắp đặt
công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa.

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Báo Thanh Hóa;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại
Công văn số 3197/UBND-CN ngày 15/3/2021 về việc đẩy mạnh công tác
tuyên truyền việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt và lắp đặt công
tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị
triển khai, thực hiện các nội dung như sau:
1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và
Truyền hình Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục phối
hợp với ngành điện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong
đơn vị thực hiện thanh toán tiền điện, các dịch vụ điện bằng phương thức thanh
toán không dùng tiền mặt như: Trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking,
Internet Banking, Ví điện tử, Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi và thanh toán trực
tuyến trên Website của Công ty Điện lực Thanh Hóa.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai các
giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; lắp
đặt công tơ điện tử áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu từ xa trên địa bàn;
- Phối hợp với Điện lực huyện, thị xã, thành phố thông báo trên phương
tiện thông tin đại chúng (đài truyền hình địa phương, hệ thống loa truyền thanh
tại các phường, xã, thị trấn,…) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
thanh toán tiền điện, các dịch vụ điện bằng phương thức thanh toán không dùng
tiền mặt như: Trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking, Internet Banking, Ví
điện tử, Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên Website của
Công ty Điện lực Thanh Hóa; tuyên truyền cho nhân dân, khách hàng sử dụng
điện hiểu về lợi ích, hiệu quả của việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ
điện tử đo xa, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.
3. Công ty Điện lực Thanh Hóa:

- Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh
Hóa, Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền qua các phương
tiện thông tin đại chúng tới các khách hàng sử dụng điện về các phương thức
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; hướng dẫn, vận động khách hàng sử
dụng điện thực hiện; cung cấp lộ trình cụ thể việc thay thế công tơ điện tử tới
địa phương, lợi ích và hiệu quả của việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ
điện tử áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu từ xa.
- Tạo mọi điều kiện tốt nhất để khách hàng thuận tiện trong việc thanh
toán tiền điện không dùng tiền mặt, đảm bảo tính công khai, minh bạch;
Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, QLĐN.
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