
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGỌC HỒI  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

Số:           /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày     tháng    năm 2022           

V/v tăng cường triển khai áp 

dụng Hoá đơn điện tử trên 

địa bàn huyện 
 

                      Kính gửi:  

- Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi; 

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh 

doanh trên địa bàn huyện. 

  

Thực hiện Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/20219 Quốc hội 

14; Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá 

đơn, chứng từ; Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về 

việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

 Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện (từ tháng 4/2022 đến nay), Chi cục 

Thuế huyện Ngọc Hồi đã phối hợp cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ 

chức, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1 đạt và 

vượt chỉ tiêu đề ra (tính đến 08/5/2022 hơn 54% đối tượng phải thực hiện hoá đơn 

điện tử đã đăng ký thành công HĐĐT). Nhằm đạt mục tiêu đến hết ngày 

31/5/2022, có 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT theo 

quy định và đến 30/6/2022 hoàn thành mục tiêu 100%; UBND huyện yêu cầu: 

1. Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi 

 - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy 

định về HĐĐT cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh,…1 bằng nhiều hình thức (trên phương tiện thông tin đại chúng, trực 

tiếp,…). 

 - Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT tiếp cận và hỗ trợ doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn là đối tượng sử dụng 

các loại HĐĐT; nhất là điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin 

sẵn sàng áp dụng HĐĐT; hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc cho người nộp thuế trong 

quá trình triển khai HĐĐT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần 

mềm ứng dụng. 

 2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (VNPT, VIETTEL, MISA,…) 

                                           
1 Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14; Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Luật quản lý thuế ngày 13/9/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, 

chứng từ. 



 - Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp đáp ứng 

quy định về cung cấp HĐĐT cho khách hàng (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ 

kinh doanh trên địa bàn huyện). 

 - Đẩy mạnh việc tiếp cận, hỗ trợ giải pháp, hệ thống, phần mềm, mẫu hoá 

đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh,… trên địa bàn huyện. 

 3. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn 

huyện: Tuân thủ, thực hiện đầy đủ quy định về hoá đơn, chứng từ; tích cực, chủ 

động đăng ký và áp dụng HĐĐT để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, 

bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh được thuận lợi hơn. Đồng thời góp phần giảm thủ tục hành chính liên 

quan đến hoá đơn, giảm chi phí liên quan đến việc mua, phát hành, bảo quản, lưu 

trữ hoá đơn và giảm rủi ro về việc mất hoá đơn,… 

 Yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,TH.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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