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Kính gửi:     

    - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Lát;  

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

    - Hiệu trưởng các trường THCS, Mầm non trên địa bàn huyện; 

    - Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm các Hợp tác xã trên 

địa bàn huyện.  

 

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

hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng biên lai điện tử để thu tiền phí, lệ 

phí thuộc ngân sách Nhà Nước;  

Căn cứ Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 

của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;  

Căn cứ Thông báo kết luận số 37/TB-UBND ngày 16/3/2020 Thông báo 

kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng về một số giải pháp đẩy 

mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa;  

Để đẩy mạnh và tăng cường chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên địa bàn huyện Mường Lát, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa tập 

trung nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm hoàn thành các chỉ 

tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 phục vụ người dân, 

doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các đơn vị trường học, Giám đốc 

các doanh nghiệp, Chủ nhiệm các Hợp tác xã trên địa bàn huyện thực hiện tốt 

một số nội dung sau:  

1. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ triển khai ký hợp đồng dịch vụ về 

biên lai điện tử, hóa đơn điện tử để thực hiện việc thu phí, lệ phí, thu học phí, 

thu khác, các khoản thu khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Trường hợp đơn vị không phát sinh khoản phải thu nên không đăng ký sử 

dụng biên lai, hóa đơn điện tử đề nghị đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ 

phận Một cửa huyện Mường Lát, Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - 

Mường Lát (địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh 

Hóa) để tổng hợp. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai và giám sát 

việc thực hiện Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu biên lai 

điện tử, hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.  



3. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan 

Sơn - Mường Lát phối hợp với các bên có liên quan hướng dẫn sử dụng biên lai, 

hóa đơn điện tử, thực hiện quản lý nhà nước về các khoản thu theo quy định của 

pháp luật.  

4. Thời gian thực hiện: Quý 4/2021.  

UBND huyện Mường Lát triển khai với các nội dung trên, đề nghị Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường THCS, Trường Mầm non, 

Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm các Hợp tác xã trên địa bàn huyện 

nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo 

UBND huyện (qua Bộ phận Một cửa huyện Mường Lát, Chi cục Thuế khu vực 

Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát) để có giải pháp chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo);  

- Phòng Giáo dục và đào tạo (p/h);  

- Chi cục thuế KV Quan Hóa -  

Quan Sơn - Mường Lát ( p/h);  

- Lưu: VT, TCKH. 
                                                                           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Bình 
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