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Kính gửi: Các Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng. 

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Căn cứ 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Thông tư số 

78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, 

chứng từ; Kế hoạch  triển  khai  áp  dụng HĐĐT trên địa  bàn  tỉnh  Lạng Sơn 

số 53/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tỉnh 

Lạng Sơn; 

Ngày 10/5/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 657/UBND-VP 

về việc chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý 

thuế năm 2019. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện chuyển đổi xong trước ngày 

31/5/2022. Tuy nhiên đến nay còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện 

chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 

2019 (có danh sách kèm theo). 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Thông báo số 

271/TB-UBND ngày 19/5/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Thu 

Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai áp dụng hóa 

đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để đảm bảo phấn đấu đến 

ngày 31/5/2022 đạt tỷ lệ 100% người nộp thuế trên địa bàn sử dụng HĐĐT 

theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh. UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu 

các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải khẩn trương, nghiêm túc thực 

hiện đăng ký chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT trước ngày 31/5/2022. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT là: Viettel 

Lạng Sơn - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội; Trung 

tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông 

đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh 

doanh trong quá trình đăng ký triển khai, chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử 

theo quy định. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ: 

Số điện thoại của Chi cục Thuế khu vực I: 02053825038 

Số điện thoại của Viettel Lạng Sơn: 0969075678 

Số điện thoại của VNPT Lạng Sơn: 0918345388 
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UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh 

doanh nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Chi cục Thuế khu vực I; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 

 


		2022-05-26T07:44:33+0700


		2022-05-26T08:43:36+0700


		2022-05-26T08:43:36+0700


		2022-05-26T08:43:36+0700




