
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:762/KHĐT-ĐKKD Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4  năm 2022 

V/v đề nghị doanh nghiệp thực hiện 

các nội dung triển khai thực hiện hóa 

đơn điện tử và chuyển đổi số doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  

 

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 

21/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực triển khai hóa đơn 

điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Kế hoạch số 2313/KH-UBND ngày 

06/4/2022 về việc xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp 

và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;  

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm 

Đồng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện triển khai hóa đơn điện tử và 

chuyển đổi số doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Đối với các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng: Doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng nhiều 

hình thức: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ 

hành chính công. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp qua hệ thống điện tử tại trang web: www.dangkykinhdoanh.gov.vn 

Trong các hình thức nêu trên, đề nghị doanh nghiệp thực hiện các nội 

dung cụ thể sau: 

a. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới: Đề nghị doanh nghiệp thực 

hiện chọn mục “Sử dụng hóa đơn điện tử” tại nội dung “Đăng ký sử dụng hóa 

đơn” trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, đối với tất cả các loại 

hình doanh nghiệp khi đăng ký thành lập mới. 

b. Đối với các doanh nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 

nhưng trước đây chưa chọn mục “Sử dụng hóa đơn điện tử”: đề nghị khi đăng 

ký thay đổi nội dung doanh nghiệp có thể thay đổi bổ sung mục “Sử dụng hóa 

đơn điện tử” tại nội dung “Đăng ký sử dụng hóa đơn”, thay cho các hình thức sử 

dụng hóa đơn khác đã đăng ký trước đây. 

c. Đối với các nội dung tham gia chuyển đổi số doanh nghiệp: Đề nghị tất 

cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện theo Kế hoạch số 

2313/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn/
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2. Các thông tin về thực hiện triển khai hóa đơn điện tử và chuyển đổi số 

của doanh nghiệp được công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, địa chỉ: skhdt.lamdong.gov.vn; Doanh nghiệp có 

thể tra cứu trang thông tin nêu trên để biết thêm thông tin chi tiết và thực hiện 

theo quy định.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

để các doanh nghiệp được biết và thực hiện; Đồng thời thông báo đến các đơn vị 

có liên quan để phối hợp thực hiện./. 

(Đính kèm Văn bản này, Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 và 

Kế hoạch số 2313/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh lên Cổng thông 

tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng) 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Lâm Đồng; 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện; 

- Phòng TC-KH các huyện; 

- Lưu VT, ĐKKDL.A. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
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