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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử và Tổ giúp việc
cho Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử quận Sơn Trà
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của
Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị
quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ
chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của
Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài
chính hướng dẫn 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 tháng 10 năm 2020 của Chính
phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng;
Thực hiện Công văn số 919/UBND-VP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của
UBND quận Sơn Trà về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/3/2022
của UBND thành phố về hóa đơn điện tử;
Theo đề nghị của Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ
Hành Sơn tại Công văn số 842/CCTKV-TTHT ngày 05 tháng 4 năm 2022 về việc
triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử và Tổ thường trực
giúp việc cho Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử quận Sơn Trà (sau đây viết
tắt là Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc) gồm các thành viên sau:
1. Ban Chỉ đạo
a) Trưởng ban: Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận;
b) Phó Trưởng ban: Ông Lê Tự Cư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực
Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.
c) Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau đây tham gia làm Ủy viên Ban
Chỉ đạo
- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận;
- Phòng Văn hóa và Thông tin quận;
- Công an quận;
- Đội Quản lý thị trường số 4;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận;
- Chủ tịch UBND các phường.
2. Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo
a) Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Tổ
trưởng;
b) Các Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn,
Tổ phó;
c) Các Tổ viên
- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch quận;
- Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin quận;
- Đại diện Công an quận;
- Đại diện Đội Quản lý thị trường số 4;
- Đại diện Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận;
- Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ;
- Đội trưởng Đội Kê khai, Kế toán Thuế và Tin học;
- Đội trưởng Đội Hành chính, Nhân sự, Tài vụ, Quản trị ấn chỉ;
- Đội trưởng Đội Kiểm tra 1;
- Đội trưởng Đội Kiểm tra 2;
- Phụ trách Đội Quản lý nợ.
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Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo việc tổ chức triển khai hóa
đơn điện tử trên địa bàn quận; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai hóa đơn điện tử đảm bảo theo quy định tại Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020
của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Điều 3. Chế độ làm việc, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng
ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc
do Trưởng ban và Tổ trưởng phân công.
2. Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn là cơ quan thường trực
của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động
của Ban; tổng hợp danh sách thành viên, tham mưu ban hành Quy chế làm việc của
Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc trình Trưởng ban quyết định; xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện nhiệm vụ.
3. Các cơ quan, đơn vị có đại diện tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo và
Tổ giúp việc có trách nhiệm lập danh sách cử người tham gia gửi về Chi cục Thuế
khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.
4. Trưởng Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà,
Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác để điều hành
hoạt động, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND quận, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu
vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan và các thành viên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi
hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Thuế TP;
- Lãnh đạo UBND quận;
- Lưu: VT, PNV.

CHỦ TỊCH
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