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Kính gửi:  

- Chi cục Thuế khu vực Cầu Ngang – Trà Cú; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; 

- Công an huyện. 

       
    

Thực hiện Công văn số 907/CTTVI-TTHT ngày 31/3/2022 của Cục Thuế tỉnh 

Trà Vinh về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý 
thuế số 38/2019/QH19/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

Để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Chi cục Thuế khu vực Cầu Ngang – Trà Cú và Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 

- Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền 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 số 38/2019/QH19/QH14; 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 và liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

- Rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá 

nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn là đối tượng sử 
dụng các loại 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 bắt đầu triển khai thực 
hiện; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ 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. 

- Tổ chức tập huấn cho người nộp thuế quy định về hóa đơn điện tử tại Luật 
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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. 

- 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 

tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và 
Cục Thuế tỉnh Trà Vinh để tháo gỡ kịp thời. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 
thao huyện 

Đẩy mạnh công tác 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 (nội dung tuyên truyền đính kèm 
Công văn số 907/CTTVI-TTHT ngày 31/3/2022 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh) . 

3. Công an huyện   

Theo dõi chặt chẽ, 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. 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Huỳnh Văn Nghị 
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