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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-TTK ngày 17/4/2022 của Tổ thường trực 

triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tổ thường trực 

triển khai HĐĐT huyện giao cho các phòng, đơn vị tự rà soát các nội dung sau: 

1. Trường hợp đơn vị đã sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Thông tư 

32/2011/TT-BTC chủ động liên hệ với đơn vị đang cung cấp dịch vụ HĐĐT thực 

hiện chuyển đổi 100% sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

trước ngày 10/5/2022. 

2. Trường hợp chưa triển khai HĐĐT chủ động liên hệ với các tổ chức cung 

cấp dịch vụ HĐĐT, lựa chọn sản phẩm phù hợp để triển khai áp dụng (tham khảo 

danh sách tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo 

Thông tư số 78/2021/TT-BTC trên website của Tổng cục Thuế); hoàn thành chuyển 

đổi sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 

15/5/2022. 

Đối với các đơn vị thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn từng lần phát sinh, tùy 

vào nhu cầu sử dụng có thể đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. 

(Danh sách chi tiết kèm theo công văn) 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề 

mới, các phòng, ban, đơn vị liên hệ Trung tâm Điều hành triển khai Hóa đơn điện 

tử Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn để được giải đáp cụ thể: 

- Số điện thoại đường dây nóng trong giờ hành chính: 02053875859. 

- Hoặc gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử: 

NhomTrungTamDieuHanhTrienKhai_HDDT.LSO@gdt.gov.vn. 

Tổ thường trực triển khai HĐĐT huyện Cao Lộc yêu cầu các phòng, đơn vị 

chủ động rà soát, nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Chi cục Thuế huyện; 

- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Mạnh Cường  
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