
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:           /UBND-VP 
V/v chuyển đổi áp dụng hóa đơn 

điện tử theo quy định tại Luật Quản 

lý thuế số 38/2019/QH14 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

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

Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; Công văn số 1799/BTC-TCT ngày 

24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai HĐĐT theo quy định 

tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ; 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, qua theo dõi của Chi cục Thuế khu vực I, đến nay còn 

20 đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi sang HĐĐT theo Thông tư 78 (danh sách 

kèm theo). 

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao, UBND huyện Hữu 

Lũng yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị nêu trên trực tiếp chỉ đạo thực hiện 

chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư 78, báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện về việc chậm triển khai. 

 UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các đơn vị 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 
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