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 CHỈ THỊ 

Về việc đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử  

khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, 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, từ ngày 01/7/2022 hóa đơn điện tử đã được triển 

khai trên toàn quốc đối với toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó, 

100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến 

người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; 

nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ 

khác) đã sử dụng hóa đơn điện tử. 

Nhằm đẩy mạnh triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính 

tiền tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh, thực hiện văn minh thương mại, góp phần tăng thu ngân 

sách nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh 

doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau: 

1. Cục Thuế tỉnh 

a) Tập trung đôn đốc, quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo 

từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế; 

b) Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình 

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với Chương trình “Hóa đơn may mắn”; 

c) Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực trực 

tiếp đến người tiêu dùng theo 5 nhóm ngành nghề (nhóm kinh doanh ăn uống, nhà 

hàng, khách sạn; nhóm bán lẻ hàng hóa: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng 

tiêu dùng; nhóm bán lẻ thuốc tân dược; nhóm dịch vụ vui chơi, giải trí, vé cầu 

đường, vé xe bus, vé tham quan du lịch; nhóm kinh doanh vàng) thuộc đối tượng 

triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định, để trực tiếp 

thông báo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người nộp thuế triển khai áp dụng hóa đơn 

điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; 

d) Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh 

tuyên truyền kịp thời lợi ích về sự tiện lợi, đúng pháp luật về chính sách thuế của 

việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bằng cách hình thức phù 

hợp, đa dạng để tổ chức, cá nhân, người nộp thuế biết, chấp hành; 
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đ) Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử tại Cục Thuế tỉnh thực hiện tổng 

hợp, tiếp nhận phán ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để xử lý ngay các vướng mắc, phát 

sinh của người nộp thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; 

e) Quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất 

hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh công 

tác phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh để thực hiện kiểm tra đột xuất 

các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh theo mô hình chuỗi, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, kinh doanh vàng bạc, trang sức mỹ nghệ,… đảm 

bảo việc bán hàng xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, lợi ích và quyền lợi 

khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng triển khai;  

b) Tuyên truyền sâu rộng về nội dung mới của hóa đơn điện tử khởi tạo từ 

máy tính tiền cùng với Chương trình “Hóa đơn may mắn” để người dân thực hiện 

văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn 

gốc; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...). 

3. UBND các huyện, thành phố Nam Định  

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan 

trực thuộc tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục Thuế trong quá trình thực 

hiện triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; 

b) Thường xuyên quan tâm, 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 khởi tạo từ máy 

tính tiền theo 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; 

c) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Đài 

Truyền thanh và Trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố Nam Định. 

4. Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường 

tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tăng cường phối hợp với cơ quan thuế 

trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong 

đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (như: 

ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc,…). 
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5. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh 

a) Thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính 

tiền theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế. 

b) Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hóa đơn 

điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối 

hợp hỗ trợ cùng giải quyết. 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm 

quyền, Cục Thuế tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo 

quy định./. 

 Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính;  

- Tổng cục Thuế; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành: Cục Thuế tỉnh, Tài chính, Công 

Thương, TT&TT, Báo NĐ, Đài PT&TH tỉnh, KBNN 

tỉnh, Công an tỉnh, Cục QLTT, Chi cục HQ tỉnh, 

NHNN chi nhánh tỉnh, HHDN nhỏ và vừa tỉnh;  

- BCĐ triển khai AD HĐĐT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố NĐ; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP6. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 

 

(để báo cáo) 
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