
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v cung cấp thông tin tài liệu tuyên truyền 

triển khai HĐĐT theo quy định của Luật Quản 

lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

 

Kính gửi  

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

triển khai Hóa đơn điện tử tỉnh về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 414/CT-TTHT ngày 31/3/2022 của Cục Thuế 

tỉnh về cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền triển khai HĐĐT theo quy định 

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

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền công tác triển khai Hóa đơn điện tử theo quy định 

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

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền 

thông, hệ thống thông tin cơ sở về việc triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử 

(HĐĐT). Cụ thể với các nội dung sau: 

Chủ trương, lộ trình triển khai HĐĐT: 

- Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC 

v/v triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ 

tháng 4/2022. 

- Ngày 14/3/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

448/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai HĐĐT 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng 

ban. Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn phối hợp các sở, ban, ngành cùng triển khai 

HĐĐT tới NNT trên địa bàn toàn tỉnh đúng lộ trình và phấn đấu đến ngày 

30/6/2022, Người nộp thuế trên địa bàn toàn tỉnh chuyển sang sử dụng HĐĐT 

triệt để, thuận lợi và thành công. 

Lợi ích của việc triển khai HĐĐT: 

HĐĐT là giải pháp tiên tiến, mang lại lợi ích đa chiều cho cả doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (gọi chung là Người 

nộp thuế), cho cơ quan quản lý nhà nước và cho toàn xã hội. 

Việc truy cập, tải các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến 

chính sách sẽ được trao đổi thông qua các hình thức sau: 
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- Quét mã QR Code để tải tài liệu đính kèm (mã QR code gửi kèm Công 

văn này và không đổi trong suốt quá trình triển khai) hoặc tải tài liệu trực tiếp tại 

địa chỉ: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zavjqHNmX0K-

FJ__oCfzm65gkvkrtSab 

- Truy cập vào Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn theo địa 

chỉ: https://langson.gdt.gov.vn/wps/portal 

Mọi thông tin xin liên hệ: đồng chí Hoàng Liên Sơn - Phó trưởng Phòng 

Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh (SĐT: 0914.288.666; 

Email: hlson.lso@gdt.gov.vn). 

2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố  

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả về Sở khi có yêu cầu. 

 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 Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 

38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa 

đơn, chứng từ; Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo triển 

khai Hóa đơn điện tử tỉnh về Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Mã  gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử 

của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục 

Văn bản chỉ đạo điều hành)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo HĐĐT tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, TP; 

- Các phòng CM, VP; 

- Trung tâm CNS (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB(TCC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Lê Hải Yến 

  
         Mã QR Code  
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