
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-CCT 

Về việc triển khai hoá đơn điện tử 

khởi tạo từ máy tính tiền 

       

             Mỹ Lộc, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các phòng ban, ngành, đơn vị thuộc huyện Mỹ Lộc; 

- Chi cục Thuế khu vực Thành phố NĐ- Mỹ Lộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy 

tính tiền; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh. 

 

Thực hiện Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 

78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;  

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

Từ ngày 01/07/2022, hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối 

với toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, 

100% các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong 

lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng đã sử dụng hóa đơn điện tử.  

Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử có mã và không có mã đã triển 

khai trong thời gian qua chưa được kết nối với máy tính tiền nên chưa đáp ứng tốt 

cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá 

trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng, cửa hàng thuốc tân dược, 

nhà hàng, khách sạn, cửa hàng kinh doanh vàng bạc… dẫn đến người sử dụng 

hàng hóa, dịch vụ chưa được hưởng lợi từ hóa đơn mang lại. 

Để đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều 

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

đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, góp 

phần tăng thu cho ngân sách và xét tờ trình số 1134/TTr - CCTKV ngày 

29/3/2023 của Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định – Mỹ Lộc, UBND 

huyện Mỹ Lộc yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch 



UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có 

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc: 

- 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 Cục Thuế tỉnh. 

- 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. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện; 

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về sự tiện lợi của việc sử dụng hóa đơn điện 

tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở 

kinh doanh, 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, đặc biệt là các tổ chức, cá 

nhân thuộc diện phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

2. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện: 

- 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. 

- 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 

khi mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, nâng cao uy 

tín của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, kê khai trung thực và thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước. 

3. Công an huyện Mỹ Lộc: 

Tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ 

Lộc, lực lượng Quản lý thị trường thực hiện kiểm tra chống thất thu ngân sách 

nhà nước, trong đó tập trung vào 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, kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng… 

4. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện:  

Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức chấp hành thực hiện 

chế độ hóa đơn chứng từ khi sử dụng dịch vụ và mua bán hàng hóa. 

5. UBND các xã, thị trấn: 



- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc trong 

quá trình triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

- Tuyên truyền sâu rộng về chính sách thuế, lợi ích và quyền lợi khi sử dụng 

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn quản lý. 

6. Đề nghị các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy 

tính tiền: 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong hướng dẫn triển khai thực hiện 

tại doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. 

- Có cơ chế tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trong 

chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

- Bố trí lực lượng hỗ trợ tận tình, chu đáo, thông suốt cho người nộp thuế. 

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ 

Lộc trong quá trình giải quyết vướng mắc phát sinh. 

7. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh 

trên địa bàn huyện Mỹ Lộc: 

- Sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông báo, hướng 

dẫn của cơ quan thuế. 

- 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. 

 UBNB huyện Mỹ Lộc yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai 

thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Chi cục 

Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:    
- Thường trực HU- HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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