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Số:            /UBND-KT 
V/v tăng cường triển khai hóa đơn điện tử 

và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính 

tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế 

Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 01 năm 2023 
 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban chuyên môn Thành phố; 
- UBND các phường, xã; 
- Doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn Thành phố. 
(Gọi chung là các đơn vị) 

 

Ngày 24 tháng 2 năm 2022 Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 

206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Công văn số 3296/UBND-TH ngày 14/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường triển khai hóa đơn điện tử và hóa 

đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Để 

công tác triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính 

tiền có kết nói chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đạt hiệu quả, Chủ tịch 

UBND Thành phố có ý kiến như sau: 

1. Chi Cục Thuế Thành phố 

- Chủ động rà soát, lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh 

doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ náy tính tiền, thông báo 

tới từng đối tượng yêu cầu phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử khởi 

tạo từ máy tính tiền, bảo đảm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 

nộp thuế, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 

- Tiếp tục tuyên truyền cho các cơ sở về đối tượng, mục đích, yêu cầu, lội 

ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển 

dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm văn hóa và truyền thông 

Thành phố 

Phối hợp với Chi cục Thuế Thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyên 

truyền về đối tượng, mục đích, yêu cầu, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử 

khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

3. Các phòng, ban chuyên môn 

Theo chức năng, nhiệm và quyền hạn chủ động nghiên cứu, tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; quán triệt 

đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và tuyên truyền đến 

người dân trên địa bàn khi đi mua hàng hóa cung cấp đầy đủ thông tin họ tê, địa 
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chỉ, mã số thuế cho người bán, yêu cầu người bán hàng xuất hóa đơn theo đúng 

số lượng hàng hóa, dịch vụ đã được nhận và khi bán hàng phải lập hóa đơn đầy 

đủ, đúng số lượng hàng hóa, dịch vụ đã xuất cho người mau theo đúng quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

Tiếp tục tuyên truyền, động viên các hộ sản xuất, kinh doanh có hoạt động 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đang nộp thuế theo 

phương pháp khoán chuyển sang phương pháp kê khai và thực hiện áp dụng hóa 

đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực 

hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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