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Hà Nam, ngày 28 thdng I ndm 2018

Kinh Câc Doanh nghiÇp trên dla bàn tinh Hà Nam
âo Hà Nam.

tinh Hà Nam.
tinh Hà Nam.

trién khai üng
18, Cuc Thué

dung Hô trg kê
tinh Hà Nam dâ

I

c<i.Công
kiên trüc

van sô 3ol 3/CT-TH huong dân tng dung Hô tro kê khai theo
và công nghÇ môi.

Nhàm Hô tro Quÿ Doanh nghiêp thuc hiên ngay Ung dpng HTKK theo kién
trüc và công xghÇ.môi, vôi phuong châm: Chung tay câi c.dch.hành chinh trong
linh vy'c thué; trién khai thu'c hiQn dich vqr công tnrc tuyén câp dQ 3; câp da 4
trong giao dich vè thué. Cyc Thué tinh I-Ià Nam huông dân Quÿ Doanh nghiêp
trong viêc cài ttgt mûi tng dung Hô tro kê khai này nhu sau:

l. Yêu càr., vè mây tinh dé cài dat HTKK 4.0.6: Dé cài dàt duoc img
HTKK 4.0.6, mây tfnh cüa NNT càn dâp img thông rô sur:

- Hê dièu hành Winclows XP (SP2, SP3), Winclows 7 trû lên... (không hô
hê dièu hành iOS, Mac).

- Mây tfnh cô cài .NET Framework 3.5 trô lên.
- Mây tinh sir dpng hê dièu hành Winclows 7 trt lên không phâi cài .NET

'Y'v
Framework 3.5 mà chi cân kioh hoat .NET Frarrrework 3.5 cIâ tich ho. p sàn.

2. Cài dpt làn dàu üng dung HTKK 4.0.6: Câc buôc cài dàt làn dàu rhg dpng
HTKK 4.0.6 không thay dôi so vôi câc buôc cài dàt HTKK phiên bân hiÇn tai,
không càn gô bô ring dpng HTKK phiên bân hién tpi truôc khi cài dàt.

Bu'ôc 1: Tâi bQ cài dàt rmg dung Hô trokê khai phiên bân4.0.6 t4i dai chi
http ://www.gdt.gov.vn hoâc http : /lkekh a ithlte. gdt,gey.yn

Buôc 2: Giâi nén file HTKK_v4.0.6,rar
Ru'ôc 3: Ch4y file setup.exe dé thUc hiÇn cài clat

Brrôc 4: Trên màn hinh xuât hiên ao cli 11ê ch thu cal nhu sau:
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- Nhân nüt " Tiep tuc" dé thuc hiên viêc cài dàt, sau khi nhân rnàn hinh hiên
ra nhu sau

- Hê thông mëc dinh thu rnuc cài d4t së trô tôi thu rnuc HTKK trong thu rnuc
C:\Program File (x86)\.

+ Nêu không cân thay dôi thu muc rnàc dinh chon "Tiep tütc)"
* Dê hüy cài d{t chon nut"Huy bo"
+ Nêu muôn thay dôi thu muc chon nut " Thay doi"

^Lu'ui,Fhi 
cài dàt làn dàu ring dung HTKK theo kién tnic và công nghÇ môi

KHONG NEN chgn cài dàt vào thu mUc dâ cài dàt img dung HTKK phiên bân
truôc (HTKK 3.8.5) trên cùng môt rnây tinh dé dârn bâo không ânh hucrng dén dü
liÇu dâ kê khai tru6c dây.

- Chgn thu mpc cài dët rôi chon "Tiep tütc )". Sê xuât hiÇn màn hinh cài dàt
nhu sau:

Buôc 5: Trên màn hïnh sê chi rô chi tiêt câc thao tâc c6 Nhân nût " Cui
dut" d,ê bât dàu cài d Màn hinh së hiên ra nhu sau

- rét thüc quâ trinh cài dàt, nhân nut "Hotrn thunh" khi hién thi màn hinh
sau
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He ttEng da caidèt thæh @n9 rE dung HTKK, dff lbàn
thanh de ket thu qp trinh oi dat

Cai dat hoan thanh

- Sau khi thirc quâ trinh cài dàt, trên màn h\nh Derktop xuât hiên biéu
tuong HTKK 4.0.6:

.il.,JI

Cuc Thué tinh Hà Nam cam két sê huông dân, giâi qryét nhanh nhât
mac trién khai. Mqi huông dàn, câc tinh huông dèu
clang diÇn

quan Bâo, Dài tïnh Hà Nam. Cuc
ué http : I lhanam, gdt. gov.vq và co

.(.mong muôn và dê nghf Quÿ Doanh

phât sinh trong quâ trinh
tâi trên Côngthôhg tin tü Cpc Th

thué tinh
nghiêp.ptrOi hcr-p chpt.chë vôi co quan Thué dê trièn khai. Trong quâ trinh thçc
hiên nêu c6 vuông màc, vui lông liên hê qua diên thoai: 0226.3853592 hopc güi
thu theo dia chi: KTQM.hna@gdt.gov.vn. Trân trgng càm on.l1fry.'

Noi nltSn:
- Nhu kinh güi; 

.
- UBND tinh (dê bâo câo);
- Lânh cl4o Cqc;
- Câc Phông, Chi cuc Thué;
- Luu: VT, W.
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