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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày      tháng      năm 

     Kính gửi: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng;
- Báo Cao Bằng.

Triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-
CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 
17/9/2021 của Bộ Tài chính về hoá đơn điện tử. 

Để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; 
tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; tạo thói quen tiêu 
dùng văn minh khi mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo 
vệ quyền lợi cho người mua. Ngày 29/8/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành công 
văn số 3199/TCT-DNNCN về việc triển khai Chương trình “Hoá đơn may mắn” 
trên toàn quốc. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng triển 
khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chương trình 
“Hóa đơn may mắn” sẽ được triển khai hàng quý, dự kiến ngày 15/10/2022 sẽ lựa 
chọn “hóa đơn may mắn” của quý II/2022, đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may 
mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau cơ quan thuế tổ chức lựa 
chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, với cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải 
nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và nhiều giải khuyến khích, với tổng giá trị các giải 
thưởng hàng quý lên đến 30 triệu đồng.

Để triển khai thực hiện chương trình đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Tài 
chính và Tổng cục Thuế cần phải có sự giúp sức của các sở, ban, ngành trong việc 
phối hợp tuyên truyền rộng rãi tới mọi người dân trên địa bàn toàn tỉnh về Chương 
trình “Hóa đơn may mắn” với các hình thức như: 

- Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, tuyên truyền 
qua Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống loa truyền thanh, mạng viễn thông, 
mạng xã hội.



- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế 
các cấp thực hiện tuyên truyền về chương trình “Hoá đơn may mắn” trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

(Nội dung tuyên truyền Chương trình “Hoá đơn may mắn” được gửi kèm 
theo công văn này).

Cục Thuế tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (08).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng
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