
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-BCVT 
V/v chuyển đổi số ATM phục vụ cho xây 

dựng và phát triển chính quyền số, xã hội 

số và kinh tế số 

Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank). 

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 

945/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 về việc triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

số, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bưu điện tỉnh phát triển mỗi 

xã, thị trấn có 01 điểm phục vụ bưu chính thực hiện được chức năng thu hộ, chi hộ tiền 

mặt từ các tài khoản ngân hàng. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) và Tổng 

công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post): 

- Chuyển đổi số cho ATM: Phát triển 200 ATM “mềm” tại 200 xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh (mỗi xã 01 ATM) thông qua điểm phục vụ bưu chính của Bưu 

điện Việt Nam thực hiện được chức năng thu hộ, chi hộ tiền mặt từ các tài khoản ngân 

hàng đáp ứng nhu cầu của các đối tượng công chức, viên chức, người dân…thông qua 

nền tảng công nghệ số nhằm phục vụ cho xây dựng và phát triển chính quyền số, xã 

hội số, kinh tế số. 

- Xem xét về phí dịch vụ ở mức phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đảm bảo 

phục vụ mục tiêu công ích và có sự hỗ trợ của doanh nghiệp cho các đối tượng đặc thù. 

- Thời gian thí điểm ATM “mềm” từ tháng 8/2021 và chính thức triển khai trên 

200 xã, phường, thị trấn của tỉnh vào tháng 9/2021. 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, chủ yếu là 

đồi núi, dân cư không tập trung, với địa giới hành chính gồm 200 UBND cấp xã. Số 

lượng điểm ATM rất ít và hầu hết tập trung tại địa bàn thành phố và trung tâm huyện, 

Nhiều người phải di chuyển với khoảng cách rất xa (khoảng 50-60km) mới có thể rút 

được tiền. Tại địa bàn cấp xã chưa có điểm ATM phục vụ cho đối tượng người dân, 

cán bộ, công chức… trong khi nhu cầu của người sử dụng là tương đối lớn, đặc biệt 

trong thời điểm đẩy mạnh phát triển kinh tế số hiện nay. Bên cạnh đó, để thúc đẩy chủ 

trương thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thói quen sử dụng tài khoản thanh toán cho 

người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

doanh nghiệp quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh: b/c; 

- NHNN chi nhánh LS; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: TTBCXB, CNTT; 

- Lưu: VT, BCVT. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Lịch 
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