
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:      /UBND-VP
Về việc triển khai biên lai điện tử 

trên địa bàn TPHD

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

Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2021

                 
  

Kính gửi:   
- UBND các phường, xã;

                   - Chi Cục Thuế Thành phố;
                  - Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương. 

- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa.

- Căn cứ Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu 

tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết 

thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn Thành 

phố Hải Dương, hiện nay Văn phòng HĐND&UBND thành phố đã áp dụng 

chuyển đổi hình thức biên lai giấy sang biên lai điện tử tại bộ phận văn phòng và 

bộ phận một cửa trực thuộc UBND Thành phố. Chủ tịch UBND thành phố có ý 

kiến chỉ đạo như sau:

        1. Ủy ban nhân dân các phường, xã: Áp dụng chuyển đổi hình thức biên lai 

giấy sang biên lai điện tử tại bộ phận văn phòng và bộ phận một cửa trực thuộc 

UBND phường, xã.

        2. Đề nghị Chi cục thuế Thành phố hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ 

tục chuyển đổi hình thức biên lai giấy sang hình thức biên lai điện tử theo đúng 

quy định của pháp luật.

        3. Đề nghị VNPT Hải Dương (đơn vị quản trị PM Một cửa dùng chung) chỉ 

đạo Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương: Chủ động liên hệ với  UBND 

các phường, xã để hướng dẫn các đơn vị chuyển đổi và sử dụng.



Thời gian hoàn thành việc chuyển đổi và hướng dẫn sử dụng thực hiện 

trong năm 2021 và triển khai thực hiện đồng bộ kể từ ngày 01/01/2022.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ bà Trần 

Thị Ngọc Duyên - Phó Giám đốc Phòng KH TCDN - Trung tâm Kinh doanh 

VNPT - Hải Dương (Điện thoại: 0915153919) phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:                   
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TPHD;
- VNPT Hải Dương;
- CVP;  
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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