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KẾ HOẠCH  
Tuyên truyền triển khai áp dụng hóa đơn điện tử  

trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 
 

 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Kế hoạch 205A/KH-BCĐ ngày 24/3/2022 của Ban chỉ đạo triển 
khai áp dụng hóa đơn điện tử;  

UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền triển khai áp dụng hóa 
đơn điện tử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ tài 
Chính, UBND tỉnh, hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc triển khai áp dụng 
hóa đơn điện tử cho các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh 
trên địa bàn theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, 
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

2. Yêu cầu: Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, tiết kiệm hiệu 
quả đến nhân dân trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền Nghị định 123/2020/NĐ-CP 
ngày 19/10/2020 Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư 

78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thi thực hiện một số điều của Luật 
Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 
19 thang 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Lộ trình, 
kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. 

2. Hình thức tuyên truyền 
- Tin bài trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố. 
- Tuyên truyền lưu động. 
- Tuyên truyền qua loa phát thanh của UBND các xã, phường, 
- Tuyên truyền qua thư ngỏ, điện thoại, zalo... 



III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
1. Chi cục Thuế khu vực thành phố 
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền cung cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình.  
- Chủ động tuyên truyền đầy đủ, kịp thời trực tiếp đến người nộp thuế qua 

thư ngỏ, điện thoại, zalo... 
2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Chủ động đăng bài về lộ 

trình triển khai HĐĐT trên cổng thông tin điện tử của Thành phố (Bài đăng do 

Chi cục Thuế cung cấp). 
3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 
- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố (lưu động bằng ôtô, 

trên xe có băng rôn, khẩu hiệu “ Từ 01/4/2022 Chi cục thuế khu vực thành phố 
Điện Biên Phủ - Mường Ảng triền khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành 
phố Điện Biên Phủ”), cùng với loa phát thanh tuyên truyền về kế hoạch tiện ích khi 
áp dụng hóa đơn điện tử. 

- Địa điểm tuyên truyền: Trên tuyến Quốc lộ 279 từ UBND thành phố đến 
chợ C4, tại các điểm chợ, trung tâm thương mại. 

- Tổ chức tuyên truyền 1 lượt 1 ngày (thời gian từ 16h đến 17h30) các ngày 
20; 22; 24/4/2022. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Chủ động tham mưu UBND 
thành phố hỗ trợ một phần kinh phí đối với công tác tuyên truyền lưu động triền 
khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ theo quy định. 

5. UBND xã, phường 
- Chủ động phối hợp với Chi cục thuế khu vực triển khai tuyên truyền triền 

khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn. 
- Tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh về kế hoạch, lợi ích khi áp dụng 

hóa đơn điện tử vào 17h các ngày thứ 2,4,6 trong tuần từ  ngày 20/4/2022 đến 
10/5/2022 (file âm thanh Trung tâm văn hóa truyền thanh - truyền hình cung cấp). 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn 
thành phố Điện Biên Phủ, đề nghị thủ trưởng cơ quan đơn vị, UBND các xã, 
phường thực hiện nghiêm túc./. 
Nơi nhận: 
- Chi cục thuế khu vực tp ĐBP - MA; 
- Phòng Tài chính - KH tp; 
- Phòng Văn hóa - Thông tin tp; 
- Trung tâm Văn hóa - TT - TH tp; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, CCT. 
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