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UBND TỈNH KHÁNH  HÒA
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /QĐ-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày         tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính công về 
khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 303/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí 
thuộc ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh về việc kiện 
toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 
trường Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Phòng Kế hoạch-Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày 27/07/2020 với 

các thông tin kỹ thuật liên quan như sau:

a. Phần mềm quản lý, khởi tạo, lập, in ấn biên lai:

- Tên ứng dụng: Phần mềm biên lai điện tử PSC e-Invoice

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Phần Mềm và Tư Vấn Kim Tự Tháp

- Mã số thuế: 0303549303

b. Hỗ trợ - triển khai:

- Công ty TNHH Phần Mềm và Tư Vấn Kim Tự Tháp bảo đảm Hệ thống 
biên lai điện tử trên nền điện toán đám mây được tích hợp với Trung tâm 
Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa được vận hành liên 
tục và không phát sinh sự cố trong quá trình cấp phát biên lai.
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- Công ty TNHH Phần Mềm và Tư Vấn Kim Tự Tháp chịu trách nhiệm bảo 
trì nâng cấp các tính năng phù hợp với văn bản pháp luật liên quan đến việc 
thi hành Nghị định số 51/2010/ND-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và 
Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/033/2011 của Bộ Tài Chính.

         Điều 2. Mẫu các loại biên lai điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn:
STT Tên loại hóa đơn Mẫu Số Ký Hiệu Mục đích sử dụng

1 Biên lai thu tiền phí 
lệ phí

01BLP0-
001

AA-20E Sử dụng biên lai điện tử để 
thu hộ phí, lệ phí, nghĩa vụ 
tài chính của các nhân, tổ 
chức khi thanh toán trực 
tuyến trên Trung tâm Dịch 
vụ hành chính công trực 
tuyến tỉnh Khánh Hòa.

        Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu Biên lai thu phí lệ 
phí điện tử được cài đặt trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh 
Hòa, được xác nhận ký số và xuất tự động cung cấp cho khách hàng ngay sau khi khách 
hàng thanh toán thành công phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm thực hiện đăng ký thủ tục 
phát hành, báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí theo quy định cho cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Tổ trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở 
TNMT, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên 
quan trưởng các phòng đơn vị bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;  
- Như Điều 5;
- Trang TTĐT Sở TNMT;
- Lưu: VT, KHTC, NTTB.

GIÁM ĐỐC

                                                                                          Võ Tấn Thái
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