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                          Kính gửi: UBND huyện Chi Lăng. 
 

Xét Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 17/01/2019 của UBND huyện Chi 
Lăng về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

1. Việc quản lý các đối tượng nộp thuế và tổ chức thực hiện thu thuế trên 
địa bàn huyện Chi Lăng thuộc trách nhiệm của UBND huyện và cơ quan quản lý 
thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nộp thuế theo thông báo 
của cơ quan thuế thì xem xét áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế theo quy định. 

2. UBND huyện Chi Lăng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý thuế và các đơn vị liên 
quan xử lý các doanh nghiệp, tổ chức không hoạt động, không thực hiện nghĩa 
vụ tài chính với Nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
UBND huyện Chi Lăng thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTN, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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