
uc( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S /UBND-VP5 Ninh BInh, ngày tháng 4 nám 2021 
V/v trin khai hoá don 

din tir, chirng tr din tir 
trên dja bàn tinh 

KInh giri: 
- Civic Thus tinh; 
- Sâ Tài chInh; 
- S& Thông tin và Truyên thông; 
- Sà Kê hoach và Dâu tu; 
- Sä Giáo diic và Dào tao; 
- SâYt; 
- Ngân hang Nba nuOc tinh; 
- Hip h0i  Doanh nghip tinh; 
- Hôi Doanh nhân tré tinh; 
- Báo Ninh BInh; 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh Ninh BInh; 
- Trithng Dai  hçc Hoa Lu; 
- UBND các huyn, thânh phô. 

Thirc hin Nghj djnh s 123/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh ye boa dan, chirng tir (trong do có quy djnh ye hoá don din tir, chIrng 
ti'r din tü); UBND tinh yêu cau Thu trithng các Ca quan, dan vj và ChU tjch 
UBND các huyn, thành phô triên khai thirc hin quy djnh ye boa dan din tir, 
chIrng ti'r din tü, nhu sau: 

I. LO TRINH THIYC HIN HOA DON DIN TIY, CHUNG T11 DIN TIY: 
Can cir quy djnh tai  Khoàn 1, Diu 59 Nghj djnh s 123/2020/ND-CP ngày 

19/10/2020 cüa ChInh phü và tInh hInh thurc tê cüa tinh, UBND tinh thông nhât 10 
trInh thirc hin hoá dan din tü, chi'rng tu1 din tü trén dja bàn tinh nhux sau: 

- Dn 30/4/202 1 phn d.0 dat  30% các t chüc, doanh nghip, hO kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh, trong do cO các ca quan, dan vj dang thurc hin thu 
tuic hành chinh tai  Trung tam Phic vul hành chInh cong tinh Ninh BInh, áp duing 
hoá dan diOn ti'r, chi'rng t1r din ti'r theo quy djnh cüa Nghj djnh so 123/2020/ND-
CP 

- Den 31/12/2021 dat  90% tth len các to chüc, doanh nghip, hO kinh doanh, 
Ca nhân kinh doanh hoat  dng trén dja bàn tinh áp dung hoá dan din tir, chtrng 
tir din ti:r theo quy djnh cüa Nghj djnh so 123/2020/ND-CP. 

II. TO CHEJC THUC HIN: 
1. CicThutinh 
Chü trI trin khai áp diing hóa dan din ti'r, chi'rng tü din tir tâi các th 

chüc, doanh nghip, hO kinh doanh, cá nhan kinh doanh trén dja bàn tinb và xir 1 
cac vuâng mac phát sinh trong qua trInh triên khai, trix?mg hçip vuçit thâm quyên, 
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kjp thii tham mini, d xuthrrng xü 1, báo cáo UBND tinh, Tng c11c Thu cho 
kiênchi dao;  chuân bj day dü ca so' ha tang k5 thut, dam báo nguôn lirc 

dê triên khai hOa dan diên to'. 
Lua chon các dan vj cO uy tin, dü nàng 1irc v cong ngh và nguOn 1irc tài 

chInh vo'i müc chi phi hqp 1 dê gio'i thiu cung cap djch vi hóa dan din to', 
cho'ng tir din to' và ho trçi các to chirc, doanh nghip, h kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh triên khai áp diing boa dan din to', chirng tIr din to'. 

Phi hçp vâi So' Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hinh 
Ninh BInh, Báo Ninh BInh, UBND các huyn, thành phô, Hip hi Doanh 
nghip tinh, Hi Doanh nhân tré tinh to chüc triên khai có hiu qua cong tác tuyên 
truyên, da dng phuang thCrc tuyên truyên ye hóa dan din to', chi'rng to' din to' dê 
các to chüc, doanh nghip, h kinh doanh, cá nhân kinh doanh thây rO nhU'ng lçii 
Ich cüa vic so' diing hóa dan din to', cho'ng to' din ti:r, tao  sir dông thun trong 
vic so' diing hóa dan din to', chüng to' din to'. 

T cho'c t.p hun, huâng dn các t cho'c, doanh nghip, hO kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh trên dja bàn tinh ye hóa dan din to', chirng to' din to'; cong bô 
du&ng day nóng và co' can bO thuo'ng trirc dê tiêp nhn, trâ Ru, giãi dáp, xi:r 1 kjp 
tho'i các vuo'ng mac phát sinh trong qua trInh th1rc hin. 

Phi hçrp vâi các ca quan chüc näng thirc hin cong tác kim tra, giám sat 
theo chuyên dê ye so' ding hóa dan din to', cho'ng to' din to'. 

D xut khen thu&ng kjp thai các t cho'c, cá nhân có thành tIch trong cong 
tác triên khai boa dan din to', cho'ng to' din to'. 

9 A A A S • S A 2. So' Thong tin va Truyen thong, Dai Phat thanh va Truyen hinh Ninh 
BInh, Báo Ninh BInh 

Chü dng phi hçup vo'i ca quan Thu xây dirng nOi  dung tuyên truyn v 
hóa dan din to', chimg to' din to'; thirc hin tuyên truyên bang nhiêu hInh thIrc, 
vo'i tho'i hxçing pho' hcip dê các to cho'c, doanh nghip, hO kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh hiêu rô nhftng igi Ich khi so' diving hóa dan din to', cho'ng to' din to', gop 
phân day nhanh tiên trInh cãi cách thu tiic hành chInh, xây d1rng chinh quyên din 
to' cüa tinh Ninh BInh. 

3. S&KêhochvàDãuttr 
Chi dao  PhOng Däng k kinh doanh thOng báo kjp tho'i cho các doanh 

nghip dang hoat dng, các doanh nghip, hO kinh doanh, cá nhân kinh doanh mo'i 
thành lap, doanh nghip thay dôi thông tin dàng k kinh doanh biêt quy djnh cUa 
ChInh phü, cOng tác triên khai thirc hin cüa dja phiiang ye áp d%ing hóa dan din 
to', cho'ng to' din to' dé thirc hin. 

4. UBND các huyn, thành ph 
Chju trách nhim chi dao  vic thixc hin hoá dan din to', cho'ng to' din to' 

trén dia bàn; tang cuo'ng cOng tác tuyên truyên, dOn dOc các to chüc, doanh 
nghip, hO kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên dja bàn so' dung hóa 
dan din to', cho'ng to' din to'. 

Chi dao  PhOng Tài chinh K hoach huyn, thành ph thông báo 
kjp tho'i cho các hO kinh doanh, cá nhân kinh doanh biêt quy djnh cüa Chinh 
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phñ, cong tác triên khai thirc hiên cüa dia phuong v áp diing hóa dan din t1r, 
chtrng tü din tir dê th'ic hin. 

Phi hçp vi Cic Thu tinh chi dao  Chi ciic Thug khu vixc thuèng xuyên 
rà soát, thông kê các tO chirc, doanh nghip, h kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh chua dáng k sir dung hóa dan din tr, báo cáo UBND tinE (qua Cic 
Thuê tinh) dé chi dao. 

5. Ngãn hang Nhà nuó'c tinh 
Chi do các Ngân hang thuang mi trên da bàn tinh thirc hin kt ni giao 

dich thanh toan vii he thông Kho bac Nhà nithc dam báo thông suôt, thun tin, 
hiu qua; day mnh thanh toán không dung tiên mat; tháo g khó khan, to diêu 
kin cho các doanh nghip, h kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiêp cn nguôn 
von tin dung dê phát triên san xuât, kinh doanh, to diêu kin cho vic thirc hin 
hóa dan din ti, ching tü' din tir. 

6. Hip hi Doanh nghip tinh Ninh BInh, Hi Doanh nhãn tré 
tinh Ninh BInh 

Tuyên truyn, hu'ng dn các Hi viên chun bj dy dü các diu kin can 
thiêt dê tharn gia sn dung hóa dan din t1r. Tong hçip, phân ánh kjp thi nhttng 
khó khàn, vu1ng mac khi sr diing hóa dan din tü, ching tü din tir ye Cc 
Thuê tinh dé du'cc hu'ó'ng dan, giái dáp, h trçi kjp thii. 

7. S& Giáo dic và Dào to; S& Y t; Tru'bng Di hçc Hoa Lir 
Chiu trách nhiêm chi dao các dan vi trtrc thuôc trin khai thixc hiên hóa dan 

din ti:r, chth-ig tr din tir trong cung cap djch viii giáo diic dào t?o,  djch Vl;i ' t 
Trung hap các don v sir nghip Cong 1p (ca s giáo diic cong lip, Ca sâ y tê 
cong lip) dáp ü'ng các diêu kin ye h tang cong ngh thông tin thI dáng k si:r 
diing hóa dan din tfr, chirng tü din t1r có ma ci1a Co quan thuê hoc hóa dan 
din tir không có ma cüa ca quan thuê theo.quy djnh. 

Trên day là mt s nhirn vi trin khai thixc hin quy djnh ye hoá don din 
tir, chirng ti'i diên t1r trén dia bàn tinh, UBND tinh yêu cau Thu tnrâng các co quan, 
dan vi cua tinh, Chu tich UBND các huyên, thành phO nghiêm tic triên khai thrc 
hin; trong qua trInh thirc hiên neu gap khó khãn, vuó'ng mac, báo cáo UBND tinh 
(qua Cic Thuê tinh) dê kjp thi chi do./L 

]Vo'i n/ia,,: 
- Nhu trên; 
- ChU tich, các PCT UBND tinh (dê báo cáo); 
- Luu VT, VP1B, VP5, TTPVHCC; 
tt VP5 CV.12 

TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CIJIU T!CH 
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Tng Quang Thin 
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