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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ triển khai hóa đơn điện tử  

trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn, chứng từ;  

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

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

13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn, chứng từ; 

Căn cứ 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; 

 Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-CT ngày 21/3/2022 của Cục Thuế tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I tại Tờ trình số    

419/TTr-CT ngày 23/3/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ triển khai hóa đơn điện tử huyện Chi Lăng gồm các 

thành viên có tên trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ triển khai hóa đơn điện tử huyện Chi Lăng 

- Tham mưu, đề xuất UBND huyện chỉ đạo, điều hành, kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện 

tử tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 

huyện. Chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp 

dụng hóa đơn điện tử hoặc tham mưu, đề xuất UBND huyện báo cáo Cục Thuế 

giải quyết theo thẩm quyền. 

- Triển khai, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ chức 

tổng kết đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện.  
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật 

cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử, phục 

vụ công tác quản lý, chống gian lận về hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hoặc chiếm 

đoạt tiền thuế của Nhà nước.  

- Đề xuất UBND huyện trình UBND tỉnh khen thưởng đối với các tổ chức, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. 

2. Giao Chi cục Thuế khu vực I là cơ quan thường trực, có trách nhiệm 

bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Tổ triển khai.  

Điều 3. Tổ triển khai hóa đơn điện tử huyện Chi Lăng hoạt động theo 

hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá 

trình hoạt động, các văn bản do Tổ trưởng ký ban hành sử dụng con dấu của 

UBND huyện, các văn bản do Tổ Phó ký ban hành sử dụng con dấu của Chi cục 

Thuế khu vực I. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Thuế;                         

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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PHỤ LỤC 

Danh sách thành viên Tổ triển khai hóa đơn điện tử  

trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /3/2022                              

của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng) 
  

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh 

1 Ông Phùng Văn Nghĩa Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Thanh Hải Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I Tổ phó 

3 Bà Đinh Thị Thao Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin Thành viên 

4 Ông Nguyễn Chiến Thắng Giám đốc Trung tâm VHTT và TT huyện Thành viên 

5 Ông Vi Thiện Việt  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thành viên 

6 Ông Nguyễn Văn Hùng Phó Trưởng Công an huyện Thành viên 

7 Ông Chu Ngọc Hà Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 Thành viên 

8 Các Ông/bà Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Thành viên 

9 Các Ông/bà Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực I  Thành viên 
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