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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Kính gửi:  Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hoá đơn điện tử tỉnh Lạng Sơn  
 

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 tại 57 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Công văn số 1799/BTC-TCT ngày 24/02/2022 của Bộ Tài 

chính về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý 

thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết 

định số 676/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc thành lập Tổ thường trực triển 

khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Đình Lập. UBND huyện Đình 

Lập báo cáo kết quả triển khai áp dụng hoá đơn điện tử đến ngày 25/5/2022, cụ 

thể như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế (cơ quan 

thường trực về triển khai áp dụng HĐĐT); UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan 

Thuế tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ thường trực triển khai áp dụng 

HĐĐT gồm các cơ quan liên quan; Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai áp 

dụng HĐĐT; Kế hoạch tuyên truyền; phát tờ rơi, tổ chức tập huấn đến các 

doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả thực hiện 

- Tổ chức tập huấn: 03 buổi; số người tham gia: 49; Tuyên truyền trên đài 

phát thanh của huyện: 10 lượt; phát tờ rơi: 100 tờ. 

- Tổ thường trực HĐĐT chỉ đạo cơ quan thuế rà soát các doanh nghiệp, tổ 

chức, hộ kinh doanh; Theo số liệu rà soát, tổng số: 88 doanh nghiệp, tổ chức. 

+ Số đơn vị sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế: 03. 

+ Số đơn vị sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế: 85. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng phải sử dụng HĐ 

ĐT có mã của cơ quan thuế: 29. 

- Số doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng HĐĐT theo TT32 chuyển đổi sang 

sử dụng HĐĐT theo TT78: 34. 

- Số NNT phải sử dụng HĐĐT: Tổng số 88; trong đó: DN=19; HTX=9; 

Tổ chức=31; Hộ KD, cá nhân KD=29; 



- Số NNT đăng ký sử dụng HĐĐT được cơ quan thuế chấp nhận: Tổng số 

88, đạt 100%, trong đó: DN=19; HTX=9; Tổ chức=31; Hộ KD, cá nhân KD=29; 

3. Khó khăn, vướng mắc 

- Một số DN, HTX thành lập theo tiêu chí nông thôn mới nên chưa đáp 

ứng được về hạ tầng công nghệ thông tin để áp dụng HĐĐT theo quy định. 

- Trong thời gian triển khai một số DN, HTX không tìm thấy địa chỉ kinh 

doanh, không liên lạc được với giám đốc, kế toán; một số DN, HTX đăng ký 

kinh doanh nhưng chưa hoạt động, chưa đăng ký sử dụng hóa đơn của cơ quan 

thuế.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Ban chỉ đạo triển khai áp dụng 

hoá đơn điện tử tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, VH và TT; 

- Công an huyện, Chi cục Thuế KV II, 

Đội QLTT số 3;  

- Trung tâm VH,TT và TT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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