
 

            Kính gửi:  

                          - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; 

                  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

    

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính 

về việc áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 của Tổng cục Thuế ban hành Kế 

hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về thành 

lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tỉnh Hà 

Tĩnh.  

Để triển khai thực hiện hóa đơn điện tử cho mọi tổ chức, cá nhân, hộ kinh 

doanh trên địa bàn theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế, phấn đấu đến 

30/6/2022 đạt 100% người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử 

thực hiện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà. 

- Rà soát, tổng hợp và phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện là đối tượng sử dụng các loại 

hóa đơn điện tử theo quy định; thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh 

tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hoá đơn điện tử để 

chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực 

hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện 

tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. 

 - Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử về việc 

triển khai hóa đơn điện tử để chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng 

theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; 

- Xây dựng nội dung, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông huyện và các cơ quan báo chí để tuyên truyền, phổ 

biến những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý 

thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC cũng như 

lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để người nộp thuế nắm bắt thông tin, tự 

giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện 

tử. Phối hợp với Cục Thuế tổ chức tập huấn cho người nộp thuế các quy định về 

hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 

số 78/2021/TT-BTC. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử 

hướng dẫn cách thức vận hành các phần mền ứng dụng hóa đơn điện tử. 
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  - Phân công, bố trí cán bộ bám sát địa bàn đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

người nộp thuế trong quá trình chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử; Công bố 

đường dây nóng tại Chi cục Thuế, tại các Đội Thuế. Thường xuyên rà soát, nắm 

bắt các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của người 

nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng để 

phối hợp xử lý kịp thời. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - Truyền thông. 

 Phối hợp Chi cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc áp 

dụng hóa đơn điện tử, các nội dung mới của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đồng thời vận động nhân 

dân thực hiện văn hóa lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ góp phần chống 

thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Thông báo, tuyên truyền cho Hộ kinh doanh, hợp tác xã mới đến làm thủ 

tục cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ, lợi ích trong việc sử dụng hóa 

đơn điện tử. 

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế trong quá trình triển 

khai thực hiện hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn xã, thị trấn.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử 

để người dân, người nộp thuế biết và thực hiện. 

 5. Các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn. 

Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết 

nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định 

pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn. Nắm bắt kịp thời 

các hình thức gian lận mới nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt 

tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã phối hợp Chi 

cục Thuế, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và giám 

sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tất cả các đối tượng nộp thuế thực hiện 

nghiêm túc hóa đơn điện tử theo quy định. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ 

đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; báo cáo kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc (nếu có) về Chi cục Thuế để tổng hợp, tham mưu Cục Thuế tỉnh và 

UBND huyện xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBMTTQ; các đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 Nguyễn Văn Khoa 
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