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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị
số 05/CT-UBND ngày
25/3/2022 của UBND tỉnh về
việc triển khai hoá đơn điện tử
trên địa bàn thị xã

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Chi cục Thuế thị xã;
- Công an thị xã;
- Kho bạc Nhà nước Đông Hòa;
- Đội Quản lý thị trường số 3;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Phú
Yên về việc triển khai hoá đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế về hóa đơn chứng từ, Chính phủ
ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn,
chứng từ; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021
hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực,
thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ kể từ
ngày 01/07/2022 đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh
doanh (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định); đồng thời
khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công
nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/07/2022.
UBND thị xã Đông Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
phường triển khai thực hiện các nội dung như sau:
1. Chi cục Thuế thị xã
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trong
quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn theo đúng quy định.
- Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã tổ chức tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc
thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử 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. Chuẩn bị và cung cấp nội dung
tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên
truyền phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
- Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh
tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo
quy định để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh
doanh những nội dung từ ngày triển khai thực hiện; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ
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tầng 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.
- Rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
trên địa bàn thị xã về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị 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.
- Tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn
điện tử 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 để đảm bảo triển khai thực hiện
hóa đơn điện tử có kết quả.
- Thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại
Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai hoá đơn điện tử.
Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong
thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh
trên địa bàn. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thị xã, Cục
Thuế tỉnh và UBND tỉnh để tháo gỡ kịp thời.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã
Phối hợp với Chi cục Thuế thị xã tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn
điện tử theo đúng quy định pháp luật; thông báo, tuyên truyền cho các cá nhân đề
nghị cấp mới đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc sử
dụng hóa đơn điện tử.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh thị xã
Phối hợp với Chi cục Thuế thị xã và UBND các xã, phường đẩy mạnh
tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử và các nội dung
mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số
78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
4. Công an thị xã; Đội Quản lý thị trường số 3
- Phối hợp với Chi cục Thuế thị xã tăng cường công tác kiểm tra việc sử
dụng hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa dịch
vụ mua vào của người nộp thuế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp
mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn.
- 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 của
pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương.
- Phối hợp, trao đổi với Chi cục Thuế thị xã về các phương thức, thủ đoạn
mới trong việc phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi
bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để có biện pháp phòng ngừa,
ngăn chặn kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.
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- Công an thị xã và Chi cục Thuế thị xã thường xuyên phối hợp, trao đổi
thông tin về các đối tượng có hành vi mua, bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để
tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế hoặc xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của
pháp luật nếu có dấu hiệu tội phạm.
5. Kho bạc nhà nước Đông Hòa
Thông qua công tác kiểm soát thủ tục chi thường xuyên và chi đầu tư từ
vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, kịp thời thông báo đến cơ quan thuế
đồng cấp các đơn vị còn sử dụng hóa đơn giấy kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn
điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thị xã;
tuyên truyền vận động các đơn vị thanh toán vốn ngân sách nhà nước áp dụng hóa
đơn điện tử và chấp hành đúng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử.
6. UBND các xã, phường
- Phối hợp Chi cục Thuế thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá
trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử.
- Quan tâm thường xuyên, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc
phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung này trên hệ thống Đài truyền
thanh và trên Trang thông tin điện tử của xã, phường.
7. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh
doanh trên địa bàn
Thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn
điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế; thực hiện đăng ký áp dụng
hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo
thông báo của cơ quan thuế; chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa
đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số
78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; kịp thời phản ảnh mọi khó khăn, vướng mắc
trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử để cơ quan thuế và các cơ quan có liên
quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh
về UBND thị xã (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc Chi cục Thuế) để xem
xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Thành viên BCĐ chống thất thu NS thị xã;
- VP HĐND&UBND thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tĩnh
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