
59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 35202727            Fax: (028) 35202424 

E-mail: stttt@tphcm.gov.vn            Website: http://www.ict-hcm.gov.vn 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số : ………/STTTT-BC 

Về tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của 

việc áp dụng hóa đơn điện tử 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

  Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021 

              

           Kính gửi:  

     - Ủy ban nhân dân các quận, huyện và TP. Thủ Đức; 

  - Các cơ quan báo chí Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh;  

 - Các cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh; 

 - Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh. 
 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Văn bản số 9569/CTTPHCM-

TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về 

tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền tài liệu của Cục Thuế 

Thành phố Hồ Chí Minh về lợi ích của hóa đơn điện tử, cụ thể như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và TP. Thủ Đức:  

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống thông tin cơ sở, 

Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền tài liệu của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về lợi ích của 

hóa đơn điện tử bằng nhiều hình thức để người dân được biết. 

2. Các cơ quan báo chí và Trung tâm báo chí Thành phố:  

Đẩy mạnh truyền thông những lợi ích của thực hiện hóa đơn điện tử và tài 

liệu của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về lợi ích của hóa đơn điện tử phù hợp 

từng đối tượng khác nhau bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, liên tục trong 

quá trình tổ chức triển khai thưc hiện để các tổ chức, cá nhân được biết./. 

Đính kèm: Văn bản số 9569/CTTPHCM-TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2021 

của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc 

áp dụng hóa đơn điện tử. 
  

Nơi nhận: 

- - Như trên; 
- - VP UBNDTP; 

- - Cục Thuế TP; 
- - Giám đốc Sở;  

- - Lưu: VT, P.BC (ĐAT.50) 
- Quét mã QRCode để tải tài liệu đính kèm 

KT GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Từ Lương 
 

 


		2021-12-15T10:58:43+0700


		2021-12-27T08:56:32+0700
	 


		2021-12-27T08:59:58+0700


		2021-12-27T09:00:00+0700


		2021-12-27T09:00:02+0700


		2021-12-27T09:00:06+0700




