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Chwang trinh "Hóa doi may man" 
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Ha Nói, ngày 06thang 10 nám 2022 

KInh giri: - Ban Tuyên giáo qun, huyn, thi üy, Dâng üy trçre thuc Thành üy, 
- MTI'Q và các to chüc chInh trj - xã hi Thnh phô, 
- Các So: Thông tin vâ Truyên thông, Vn hóa và Th thao, Giáo diic 
và Dào tao, 
- Các Hôi: Lien hiêp Van hoc ngh thi4t, Nhà báo Ha Ni, 
- Các co quan báo, dâi, ban tin Thành phô, Cong giao tiêp din tO Ha Ni. 

D tao  sir lan tOa, thit th1rc, gop phn tuyên truyn sâu rng trong can b, 
dâng viên và các tang lop Nhân dan v Chuang trmnh "Hóa dan may m&i", khuyn 
khIch ngi.thi tiêu dung 1y hóa dan khi mua hang hóa, djch vii, tao  1p thói quen 
tiêu dung van minh...; Ban Tuyên giáo Thành üy d nghj các co quan, don vj chi 
dao, t chüc thông tin, tuyen tuyn Th 1 Chuang trinh "Hóa don may man"; 4n 
dng cong  dng doanh nghip, t chirc, cá nhân, nguOi np thu và NIh dan Thu 
do tIch circ huOng üng tham gia Chuong trInh. 

Nh.n duçc cong van nay, d ng các co quan, dan vj sOm t citOc thiic hin 
d Chuong trInh "Hóa don may man" duçic ph bin rung rài trên dja ban Thành 
pM (Gii kern theo The2  l và trInh tr 4a chQn "Hóa do'n may man'). 

Noinhn:  
- D/c Trithng Ban TUTU, (dé b/cáo) 
- Ciic Thuê Thãnhphô HàNi (dêphói hQp) 
- Nhu hen, (dê t/hin) 
- Liru TT-TH. 

K/T TRIX1NG BAN 



TONG CVC  TRUE CQNG bA xA 1101  CHt NGHIA VJ)T NAM 
CTTC TRUE TP HA NQI Dc Ip - Tir do - Hnh phiIc 

Ha Ni, ngàyMthang q näm 2022 

THE L1 VA T1UNTI Tç LTJ'A CHQN "bOA DUN MAY MAN" 

I. Nguyen tc 

- Chucmg trInh "boa dan may man" bao gm cáo hóa dan din tr có ma ci'ia 
CQT (bao gm cà hóa dan din tCr khâi tao  tir may tinh tin), cO nguii mua là cá 
nhãn, h kinh doanh vói d.y dñ thông tin djnh danh (ma s thuICCCD/CMND/h 
chiu) và không bao gm: hóa don dà hüy, hóadcm diu chinh, Iióa don thay th, hóa 
dan có thông tin MST ngithi ban và. ngithi mu. trüng nhau. Mi hóa don dua Va Iira 
chon môt 1n duy nh.t. 

'•'•• 
- Chuang trinh "Hóa dan may mn" dam .báo vic 1çra chQn hóa dan tr(mg 

thithng duqc khách quan, cong khai, rninh bach, có six giám sat cht ch cüa Hôi •"-, 

dông giám sat. 

- Viêc t chc trao giái do Cijc thug: Thành ph Ha Nôi thuc hiên. 

II. T chfrc chiro'ng trinh "boa dthl may man" 

1. Phm vi và thôi gian t chfrc 

- Chuang tr'mh: "Hóa don may rnn" do Citc Thug THANFI PHC) Ha Ni trin 
khai time hiên, di vrn toan bô hoa don diên tu cua ngurn ban la th chuc, ca nhàn 
thuc dja bàn quãn l'r. 

- Timi gian h;ra chçn Hóa dan may man: Chuang trinh duge t chrc djnh kSr 

theo qu và trong gRihanh chinh. : 

+ Di vài kr 1ixa chçn Hóa don may mn qur 2/2022: Chm nhât ngày. 

15/10/2022. . : 

+ Di yd kS'lirachcn "Hóa dan my.mn" tip thed, ch.m riht ngày 15 tháng 
du qu sau. 



thixang, nêu phát hiên hoa don trung thithng là hoa don bat hop pháp thi Ban th chutc, 

Giài nht: mi giài nhn &rçic 50.000.000 ding 

-03 Giãi nhI: mi giâi nhn thxçe 20.000.000 dông 

- 05 Giài ha, mi giài nhn dirge 10.000.000 dng 

- 10 giãi khuyn khich, mi giãi nhn dirge 3.000.000 dng... 

T6ng tt câ.các giài thuâng là 190.000.000 dng/qu. 

3. V viêc hra chQn, cOng b kt qua và trao thiröng "boa do'n may 

3.1 Xác dnh cac hóa do'n dü diu kiên 

Ban TO chirc sfr dung phn mêmcüa Tong cçlc. Thu d rà soát dtt 1iu dã gbi 
nhn trêri He thông ba don then tx, li.ra chon các HDDT co m cua CQT (bao gm 
ca hoa dan then tix khcn tao t1r may tfnh tiên) phát smh trong qu (thrcic he thông hóa 
&mthéntt.rghinhânphathanhtixoO gig, 00phut, 00 giâyngayOl tháng0l dâuquy 
den 23h, 59 phát, 59 giây ngay cuôi cung eüa thang cuôi qu), dam bào dung nguyen 
t.c nêu i'mcTth lê nay. 

32 Lifa chon Hóa do'n may man 

Trén ca sa cac hoa dcm then tu d xac dmh tai. muc 3 1, Ban to chute sut dung 
phn mêm cña Tong cue Thuê de 1ua chon ngu nhiên cac Hoa dan may mn theo 
trng giai 

3 3 Xác nhân và cong b kt qua 

Kêt qua hoa dcm trung thurong thuc hiên tal muc 3 2 phai thwc lap Biên ban xac 
nhãn Biên ban xác nhan k& qua chucrng trInh "Hoa dan may mn" dtrac in ti.r dông 
ttx phân mêm "boa don may man", Hôi dông giam sat có trach nhtêm ky biên ban 
xac nhân kêt qua, xac than v tinh khach quan, trung thuc va tuân thu ding trInh tu 

:1ua chç ihOa don may S  

Kêt qua Churang trinh "HOa don may man" cua &ng dot s throc Cue Thuê 
Thanh phO Ha Nôi cOng bô cong khai trên Cong thông tin diên tCr và trên cac phuang 
tiên thông tin dai chung (cu the) ngay trong ngày sau khi k& thuc Chucmg trmnh "Hóa 
don may mn" cüa txng dot 

3 4 Trao thn&ng 

Sau khi cOng bô cong khai kêt qua ngun trung thucing dn thai thm trao 
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sê xem xét, quyt djith vic trao thu&ng di vii các.trumg hgp nay trên Co so' kin 
cia HQi d&ig giám sat. Di vi cáo tru?ing hcp dü diu kin trao thu&ng, Ban t chi'rc 
thc hin cáo ni dung sau: 

- Ciic Thu Thành ph Ha Ni có trách nhim thông báo thông tin tr15.ng thixO'ng 
dn các Ca nhân có hóa doii. ducc 1'ira chn qua cáo hInh thrc thu din t1r, din thoi, 
thông báo ban gi.y (n&i cn). 

- Vic trao th.râng s thigc th%Tc hix1 ti Cic Thu Thành ph Ha NOi,  theo cáo 
hirih th'irc dam báo t.o thun igi cho ngtthi Co hOa don dixçxc hra 0h9n trao thithng. 

- Tho'i hn nhn thu&ng: trong vông 30 ngày k tir ngãy cong b két qua Chirong 
trInh "Hóa don may m.n" cOa tü'ng dgt. Qua thci hn nay k& qua 1ia chçn hOa don 
may mn không cOn giá trj nhn thuo'ng. 

3.4.1 Nghra vy cia cá nhãn trth'zg thu'&ng và cct quan chitrá 

Ca nhân trüng thithng phài np thug TNCN theo.qiiy djnh; Ca quan trã thuo'ng 
(Cic thu Thành ph Ha NOi)  th'c hinkh.0 trir thuê TNCN truâc khi trá thu&ng 
cho cá nhn trüng thu&ng, c.p ching hr kh.0 trr theo quy 4jnh. 

3.4.2 Thi 4w nhç2n thwóng 

Ca nhân trüng thuo'ng khi dn 1Tnh thuäng can pháimang theo giy tr th.y than 
A A P A A A (Cliung minh than danlCan cuoc cong dan! 119 chieu...) 

Ca nhân trüng thuàng nu g.p trung hqp.b.t khá kháng (sin dau, beth tat, di 
cong tao xa,...) ma khOng th triip tip thana gia ITnh thu&ng thI có th iXy quyn cho, 
nguri di din hqp pháp cüa minh d1Tnh thithng. Vic iXy quyn linh throng phá~ 

A ' P P A P A dixqc thixc hin bang van, ban, co xac nhn c-ua chmh quyen .phtxong xa nifi cix 
ciXa nguOi triXng thuOng.

.
. . . . 

ifi. To chfrc thtrc hin 

Chuong trInh "Hóa don may mn" 4ugc thrc hintheo Th 1 nay và theo K 
hoch chi tit ciXa ti'rng dcit. . : . .

: 

Qua trmh to chuc duoc thuc hiên durn su glam sat chat chë, dam. bao tmh khach 
quail, cOng khai mmli bach cua Hôi dng giám sat thire hiOn chixong trmh "ba don 
may man".!. . .. . . •. • ... •.• : 

CIJC TJ{UETHANIIPIIo ITA NQI. 
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