
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂY HÒA 

 

   Số:        /UBND-TCKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Tây Hòa, ngày        tháng  4  năm  2022 

        V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 

số  05/ CT-UBND  ngày 25/3/2022 

của UBND tỉnh Phú Yên. 

 

                                 Kính gửi:  
               - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện;                           

- Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa;                                            

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

  Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Yên. UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa 

- Phú Hòa, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tích cực tổ chức triển khai áp dụng hóa 

đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh 

doanh trên địa bàn huyện; trong đó, tập trung các nhiệm vụ sau: 

1. Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa: 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị 

trấn trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện.  

- Chủ động phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Truyền thanh huyện để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn 

điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý 

thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-

BTC của Bộ Tài chính. 

- Tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn 

điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và 

Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính để đảm bảo triển khai thực hiện 

hóa đơn điện tử có kết quả. 

- Quan tâm thường xuyên và phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc 

phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 

số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

           2. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa–Truyền 

thanh huyện, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

25/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên trên hệ thống Đài truyền thanh và trên Trang 

thông tin điện tử của huyện; phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa-Phú Hòa 

tuyên truyền về ý nghĩa và lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử và các nội 
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dung mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 

78/2021/TT- BTC của Bộ Tài chính. 

           3. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa 

- Phú Hòa tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử; cung cấp thông tin hộ 

kinh doanh đăng ký mới trên địa bàn huyện cho Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - 

Phú Hòa để tuyên truyền trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. 

4. UBND các xã, thị trấn phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên 

quan và Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa trong quá trình thực hiện triển 

khai hóa đơn điện tử trên địa bàn mình; phối hợp giải quyết những vướng mắc phát 

sinh tại địa bàn mình khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 

số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Căn cứ các nhiệm vụ nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan kịp thời phản ảnh về Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa để xem 

xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định./.  

 

    Nơi nhận: 
    - Như trên; 
    - Thường trực Huyện ủy (b/c); 
    - CT, các PCT UBND huyện; 
    - Trang thông tin điện tử huyện; 
    - Lưu: VT. 
 

                  KT.  CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

                          Mai Ne 
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