
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-SNN 

 

 

Ninh Bình, ngày         tháng 03 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biên lai điện tử 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ  Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

        Căn cứ Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, 

lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh 

Ninh Bình ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Xét khả năng cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông – 

VNPT Vinaphone; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Áp dụng hình thức biên lai điện tử trong cơ quan sở nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình  từ ngày 28/3/2022 trên cơ sở hệ thống 

thiết bị và các bộ phận liên quan như sau: 

 1. Hệ thống thiết bị: Sử dụng hệ thống thiết bị lưu trữ của nhà cung cấp 

TVAN-VNPT 

2. Phần mềm ứng dụng để khởi tạo, lập biên lai điện tử: 

- VNPT-Invoice (Được phát triển bởi Tổng công ty dịch vụ viễn thông 

VNPT VinaPhone);  

- Phần mềm Kế toán Việt Nam 

 3. Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt 

kỹ thuật biên lai điện tử, phần mềm ứng dụng: Công ty phần mềm VNPT (VNPT 

Software) – là đơn vị thành viên của VNPT VinaPhone chịu trách nhiệm đảm bảo 



 

hệ thống thiết bị như đã nêu trên được vận hành liên tục không phát sinh sự cố 

trong quá trình phát hành biên lai. Đồng thời chịu trách nhiệm bảo trì và nâng cấp 

tính năng của VNPT-Invoice phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan. 

Điều 2. Mẫu và loại biên lai 

- Loại biên lai: Biên lai thu tiền phí, lệ phí 

- Mẫu số: 01BLP0-001 

- Ký hiệu: NN-22E 

- Mục đích sử dụng: Thu tiền phí, lệ phí 

Điều 3. 

1. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu biên lai điện tử 

trong nội bộ tổ chức theo quy định tại Điều 4 thông tư số Thông tư số 

303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính. Đảm bảo có phần mềm 

quản lý thu phí, lệ phí, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu 

của biên lai điện tử thu phí, lệ phí, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào 

phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập biên lai, chi tiết như sau: 

 - Bộ phận thu phí, lệ phí: Cập nhật thông tin khách hàng. 

 - Bộ phận kế toán thu: Nhập dữ liệu bán hàng trên phần mềm Biên lai điện 

tử VNPT-Invoice, dữ liệu tự động truyền trực tiếp sang phần mềm kế toán Kế 

toán việt nam của đơn vị tại thời điểm lập biên lai: chuyển biên lai cho người 

mua. 

 - Kế toán: Kiểm soát thông tin của biên lai. 

 - Bộ phận kỹ thuật: Bảo trì, sao lưu dữ liệu. 

2. Định dạng truyền - nhận - lưu trữ của biên lai là định dạng XML. Định 

dạng hiển thị được quy định bởi XSLT (Extensible Stylesheet Language 

Transformations).  

3. Dữ liệu biên lai được nhập trực tiếp và được quản lý bởi Kế toán Sở. 

4. Biên lai điện tử được tạo lập trên hệ thống VNPT-Invoice của VNPT 

VinaPhone. 

5.  Các biên lai sau khi lập sẽ được lưu trữ đồng bộ trên hệ thống Server của 

VNPT VinaPhone; Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình có các 

giải pháp lưu trữ, sao lưu đảm bảo chống mất mát, dễ dàng phục hồi, phòng 

chống thảm họa. 

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, 

lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu biên lai điện tử trong nội bộ tổ chức: 

- Bộ phận thu phí, lệ phí: Đảm bảo cung cấp chính xác thông tin liên quan 

đến việc lập chi tiết biên lai (tình hình thu phí, lệ phí); 

- Kế toán: Đảm bảo việc khởi tạo, lập, luân chuyển, chuyển đổi từ biên lai 

điện tử sang biên lai giấy và báo cáo tình hình sử dụng biên lai điện tử chính xác 

cũng như tiến hành lưu trữ dữ liệu định kỳ theo quy định.  



 

- Bộ phận kỹ thuật: Nhà cung cấp dịch vụ như đã nêu ở điều 1 để hỗ trợ bộ 

phận kế toán tạo, lập, luân chuyển và theo dõi tình hình sử dụng biên lai điện tử 

của Sở được thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết này thay thế Quyết định số 101/QĐ-SNN ngày 15 tháng 3 

năm 2022. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2022. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng 

phòng Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Lưu: VT, KHTC. 
                          PNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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