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KẾ HOẠCH
Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
––––––––––––––
Thực hiện Quyết định số 1838/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại tỉnh Phú Thọ và
Văn bản số 10847/BTC-TCT ngày 20/9/2021 của Bộ Tài chính về việc phối hợp
triển khai HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo
Quyết định số 1417/QĐ-TCT ngày 27/9/2021 của Tổng cục Thuế về triển khai áp
dụng HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố.
Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-CTPTH ngày
22/10/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai HĐĐT
trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai thành công HĐĐT theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38, Nghị
định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thúc đẩy chuyển đổi số cho
tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Góp phần khắc phục tình trạng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, tình trạng làm
giả hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.
Cụ thể hóa các công việc triển khai áp dụng HĐĐT giai đoạn 1, phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị (thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc
triển khai HĐĐT).
2. Yêu cầu
Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở,
ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện
Kế hoạch.
Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị (thành viên Ban chỉ
đạo, Tổ giúp việc triển khai) chủ động triển khai các nội dung công việc được phân
công đạt chất lượng và thời gian quy định, bảo đảm đến hết ngày 31/12/2021 hoàn
thành tối thiểu 70% và phấn đấu 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
của Chính phủ.
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Cục Thuế tỉnh
Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tuyên truyền kịp thời những lợi ích của việc áp
dụng HĐĐT và các nội dung mới về HĐĐT 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. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp với từng
đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, liên
tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện (Phối hợp thực hiện trong suốt quá
trình triển khai).
Công bố đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế. Thường
xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian
đầu thực hiện HĐĐT để hỗ trợ xử lý ngay các vướng mắc phát sinh (Thực hiện hỗ
trợ trong suốt quá trình triển khai).
Thông báo đến người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ,
cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT về kế hoạch
triển khai áp dụng HĐĐT để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công
nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng HĐĐT theo thông báo của cơ quan Thuế.
Thông báo đến tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị các
giải pháp và cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ HĐĐT
theo quy định mới cho khách hàng.
Tổ chức tập huấn cho NNT và cán bộ thuế các quy định về HĐĐT tại Luật
Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và
tổ chức triển khai thực hiện HĐĐT có kết quả (Thực hiện trong suốt quá trình triển
khai).
Phối hợp với các đơn vị và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh đề xuất danh sách
doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí sử dụng dịch vụ HĐĐT 12 tháng để
UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính (Tham mưu cho UBND tỉnh trong tháng
11/2021).
Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất giải pháp
hỗ trợ kinh phí sử dụng một số lượng HĐĐT, kinh phí triển khai chữ ký số…cho
doanh nghiệp mới thành lập nhằm thúc đẩy việc sử dụng HĐĐT (Thời gian trong
tháng 11/2021).
Tham gia xây dựng (phân tích, kiểm thử) phần mềm ứng dụng công nghệ
thông tin đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TTBTC, Quy trình quản lý HĐĐT, Quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và
phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế ( Tham gia trong tháng 11/2021).
Ban hành văn bản triển khai HĐĐT theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, tiếp
nhận đăng ký sử dụng HĐĐT, tiếp nhận dữ liệu và cấp mã cơ quan Thuế đối với
hóa đơn có mã, tiếp nhận dữ liệu không có mã của cơ quan Thuế (Thời gian từ
tháng 11/2021 đến tháng 3/2022).
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Khai thác dữ liệu HĐĐT phục vụ quản lý thuế: Kiểm soát thông tin, quản lý
rủi ro HĐĐT, tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu HĐĐT để đề xuất, tham mưu
biện pháp quản lý (Từ tháng 4/2022).
Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các phòng thuộc Cục Thuế; các Chi cục Thuế trực
thuộc triển khai HĐĐT theo Kế hoạch ( Chỉ đạo hàng tuần từ tháng 11/2021 đến
tháng 3/2022).
Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ báo
cáo Ban chỉ đạo triển khai và Tổng cục Thuế (Thời gian trước ngày 15/4/2022).
2. Sở Thông tin và Truyền thông
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, lợi ích về HĐĐT theo Luật Quản lý
thuế, các nội dung mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số
78/2021/TT-BTC trên các phương tiện thông tin đại chúng (các tin, bài, phóng sự,
hình thức phù hợp).
Có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh truyền thông
những lợi ích của việc thực hiện HĐĐT và cung cấp thông tin tuyên truyền phù
hợp từng đối tượng khác nhau bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, liên tục
trong quá trình tổ chức triển khai thưc hiện để các tổ chức, cá nhân được biết.
(Thời gian thực hiện trong suốt quá trình triển khai).
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh
biết quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng HĐĐT.
Phối hợp với Cục Thuế phát tờ rơi tuyên truyền đến tổ chức, doanh nghiệp
tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
(Thời gian trong suốt quá trình triển khai).
4. Sở Tài chính
Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ để triển khai HĐĐT
trên địa bàn tỉnh theo quy định.
(Thời gian từ tháng 11/2021 và trong quá trình triển khai).
5. Công an tỉnh, Chi Cục Hải quan tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh
Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết đễ sẵn sàng thực hiện việc kết nối,
tra cứu thông tin HĐĐT, phục vụ công tác quản lý của từng đơn vị.
Công an tỉnh nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn nhằm
thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn
chặn kịp thời. (Thời gian từ tháng 11/2021 và trong suốt quá trình triển khai).
6. Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Phú Thọ.
Phối hợp với Cục Thuế tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng
HĐĐT và các nội dung mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số
78/2021/TT-BTC.
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Báo Phú Thọ xây dựng các chuyên mục về HĐĐT trên báo giấy và báo điện
tử đăng tải thường xuyên các tin, bài.
Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng và phát các phóng sự truyền hình,
các chuyên mục truyền hình về HĐĐT, clip Tổng cục Thuế xây dựng theo từng
giai đoạn triển khai. (Thời gian trong suốt quá trình triển khai).
7. UBND các huyện, thành, thị.
Thành lập Tổ triển khai HĐĐT tại địa phương, chỉ đạo các cơ quan có liên
quan cấp huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với
Chi cục Thuế triển khai thực hiện HĐĐT.
Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống thông tin cơ sở, Đài Truyền
thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý
thuế, các nội dung mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số
78/2021/TT-BTC bằng nhiều hình thức để người dân được biết. ( Chỉ đạo trong
suốt quá trình triển khai).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thanh, thị, các tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển
khai thực hiện Kế hoạch này. Giao Cục Thuế tỉnh là cơ quan đầu mối chủ trì thực
hiện.
2. Chế độ báo cáo: Định kỳ hàng tháng, trước ngày 10 tháng tiếp theo, các
sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch
này về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, hoặc phát sinh vấn
đề mới, các sở, ngành, đơn vị phản ánh đến đơn vị chủ trì (ĐT: 0210 6250655, máy
lẻ: 2100, địa chỉ Email: cntt.pth@gdt.dov.vn) để tổng hợp và đề xuất trình UBND tỉnh
xem xét điều chỉnh, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đơn vị có tên trong KH;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- CV, NCTH;
- Lưu: VT, TH2.
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