
      ỦY BAN NHÂN DÂN
      TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /UBND-KTTH

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

           Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022
V/v nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý thu thuế đối với hoạt 
động thương mại điện tử, kinh 
doanh trên nền tảng số

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 889/CĐ-TTg ngày 01/10/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại 
điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thuế tỉnh phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố rà soát, thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với 
hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, thực hiện các biện 
pháp nghiệp vụ theo quy định để đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà 
nước trong lĩnh vực này.

2. Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp 
tục tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản 
lý thu thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh 
doanh trên nền tảng số có phát sinh doanh số trên địa bàn thuộc đối tượng phải 
nộp thuế theo quy định pháp luật, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính 
tiền, các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện 
tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

3. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam chỉ đạo các tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện việc cung cấp 
thông tin cho Cục Thuế tỉnh liên quan đến giao dịch ngân hàng của tổ chức, cá 
nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động thương mại điện tử.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn 
thông trên địa bàn tỉnh thực hiện phối hợp với ngành thuế trong việc theo dõi, 
nắm bắt thông tin của các thuê bao di động thực hiện kinh doanh qua mạng 
internet, kinh doanh trên nền tảng số.
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5. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp, trao đổi cung 
cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh 
vực thương mại điện tử qua quá trình theo dõi, quản lý của ngành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Thuế;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH, KTTH.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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