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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp
Về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai
đoạn 2021-2025
_____________
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
đã chủ trì cuộc họp về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,
Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Văn phòng Chính phủ. Sau
khi nghe Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan dự họp,
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:
1. Thanh toán không dùng tiền mặt có tầm quan trọng, đem lại nhiều lợi ích
như: an toàn, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, đảm bảo quản lý nhà nước về vĩ
mô, tiền tệ, thanh toán, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm,
quản lý thuế...
Đảng, Chính phủ đã có các chủ trương về phát triển thanh toán không dùng
tiền mặt. Từ năm 2006 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trình Thủ
tướng Chính phủ ban hành các đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
cho từng giai đoạn để làm cơ sở triển khai thực hiện.
2. Đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, sau khi
kết thúc Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động, xây dựng, xin ý kiến góp ý của các
cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án cho giai đoạn
tiếp theo 2021-2025.
3. Về cơ bản các cơ quan nhất trí với các ý kiến tiếp thu, giải trình của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối với một số ý kiến tham gia, Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, làm rõ thêm một số nội dung, chương trình
thực hiện cụ thể để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý
kiến của các cơ quan tại cuộc họp, hoàn chỉnh Đề án, đảm bảo chất lượng, thiết
thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đạt được mục tiêu đề ra, có thể đánh giá
được kết quả thực hiện, tập trung vào một số nội dung quan trọng sau:
1

- Về đánh giá kết quả đạt được của Đề án giai đoạn trước: Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam nghiên cứu bổ sung thêm những nội dung mang tính chất trọng
yếu làm cơ sở đánh giá việc thực hiện mục tiêu, giải pháp của giai đoạn trước;
nêu rõ những mục tiêu lớn đạt được và chưa đạt được để trên cơ sở đó thiết kế
mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.
- Đối với một số mục tiêu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu đưa
ra chỉ tiêu phù hợp, trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn trước và điều kiện
triển khai của giai đoạn 2021-2025. Xem xét tính toán xây dựng khung chỉ tiêu
để đảm bảo khả thi, phù hợp thực tế, địa bàn, địa lý.
- Về giải pháp: quán triệt nguyên tắc thiết kế các giải pháp tạo môi trường,
điều kiện ưu đãi, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thanh
toán bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật, không đưa các giải pháp mang
tính chất thủ tục hành chính bắt buộc, đặc biệt là làm tăng chi phí. Nghiên cứu
có cơ chế, giải pháp tăng lợi ích để khuyến khích và tuyên truyền, hướng dẫn,
nâng cao nhận thức, thói quen của người dân đối với các lợi ích của thanh toán
không dùng tiền mặt.
- Về tổ chức thực hiện: Rà soát để bổ sung quy định về phân công trách
nhiệm thực hiện cụ thể cho các Bộ, cơ quan với nhiệm vụ rõ ràng, có thời gian
thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cơ quan kiểm tra, đánh giá, để đảm
bảo đạt được mục tiêu chung của Đề án. Nghiên cứu kỹ về sự cần thiết xây dựng
Luật thanh toán.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ Nghị định
thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt theo
đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại cuộc họp ngày 21 tháng 7 năm 2021,
bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống, bí mật cá nhân, tạo môi
trường cạnh tranh, công bằng, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của
pháp luật.
5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chủ trì, nghiên cứu, hoàn
thiện Đề án theo các nội dung nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban
hành trong tháng 9 năm 2021.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
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