
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, 

pháp luật về thuế. 
 

             Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc 
tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở 
Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến các doanh 
nghiệp và người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao 
tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đấu tranh 
chống gian lận thuế, trốn thuế. Đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình thực 
hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời công bố danh sách các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng 
thuế do cơ quan thuế cung cấp theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

 Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, số lần tuyên truyền 
về chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2023 đã đề ra.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông 
tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, 
phường, thị trấn tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời các chính sách 
thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo 
kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện; 
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.

                PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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