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Sô: 3166/CT-TH
V/v tiép tpc hycrng dân rmg Oun-g-

HTKK theo kiên trüc và công nghÇ

urrii (Phiên bân 4.0.6).

Hà Nam, ngày 1l thdng 9 ndm 2018.

Kfnh : - Câc Doanh nghiÇp trên dia hàn tinh Hà Nam.
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- Bâo IIà Nam.
- Dài phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam

- Sô Thông tin và truyên thông tinh Hà Nam.

dü liêu tu wrg dUng HTKK 3.8.5 sang img dUng HTKK 4.0.6 (dôi voi Doanh
nghiQp dang stb dqtng phiên bân 3.8.5). Dàng thoi công khai trên Trang thông tin
diên tü Cpc Thuê tinh Hà Nam t4i d[a chi htlp://tranam.gdt.gov.wr,

Theo chucrng trinh, tîr nâm 2}lg, Co quan Thué chi hô hg, nhfn hô so thué
dugc két xuât tù ring dpng Hô trq kê khai theo kién truc và công nghê môi (céc

phiên bân HTKK 4.0.x). Eông thèti dùng viêc h6 trg, tiép nhên hà so thué két xuât
tù img dung cü (HTKK 3.8.x).

Nhàm tiép tgc hô tro Quÿ Doanh nghiÇp thpc hiÇn tôt üng dung Hô trq te
khai theo kién truc và công nghê môi, vôi phuong châm: Chung tay càti cdch hành
chlnh trong linh vqrc thué; trién ÿhat thucc ÿiQn dich vu công tr$ç tuyen ciip dQ 3;
câp dç 4 trong gtao dlch vè thué. Cgc Thué ünh Hà Nam cung câp dàu mi5i trô trq
Quÿ do.anh nghiÇp và nguùi nÇp thué thpc hiÇn trién khai trng dpng Hô trq kê khai
thco kién trirc và công nghÇ môi, cp thê nhu sau:

1. Trang Thông tin diên tü Cgc Thué tinh Hà Nam: http:i/hanam.edt.gov.vn.

2. Dia chi thu diên tü tiép nhpn vuong mÉc: KTOM.hna@gdt.sov.vn

3. Tô trién khai img dung HTKK: Tiép nhan yêu càu, hô trg giâi dâp vuong
mâc nghiêp w, kÿ thu4t, hucnrg dân sü dung cho tân bô thué và n'guoi n9p trr"é
trong thùi gian triên khai. DiÇn rhopi 0226.3853592.

4. Chi cUc Thué câc huyên, thành ph6:

- chi cuc Thué Phü Lÿ: Diên thoai 0226.616r88; 02263843272 (ôngTuân).
- chi cuc Thué Duy Tiên: DiÇn tho4i 0226.3832537;o9ïzl302rà« ông Tuyén
- Chi cuc Thué Kim Bâng: Diôn thosi: 02263.821993; Og78l4t6qà 1nà Vintry.
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- Chi cpc Thué Lÿ Nhân: Diên thopi: 09888299a5 ( Ông Thüc).
- Chi cuc Thué Thanh Liêm: DiÇn thoai 0974388889 (Bà Hà).
- Chi cpc Thué Binh Lpc: EiÇn thopi: 0916836287 (Bà Trang).

Cuc Thué tinh Hà Nam cam két së huông dân, giâi qryét nhanh nhât vuông
mÉc phât sinh trong quâ trinh trién khai.

Dàng thùi, bàng vàn bân này néu Quÿ Doanh nghiÇp cô nhu càu t4p huân,
huong d{n cp thê vè cài d[t, chuyén Aôi at liÇu..., xin vui lông güi ÿ kién tôi ccv

quan thuê Hà Nam theo diÇn tho4i hopc thu diÇn tü trên.

Càn cû tinh hinh thgc té cüa Quÿ Doanh nghiêp, Cuc Thué tinh Hà Nam së

tr.uc tiép huong dân tpi Doanh nghiÇp hoflc së mô câc torp tap huân hoflc phôi hç'p

co quan hüu quan mô lorp tâp huân hucmg aân Quÿ Doanh nghiÇp.
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Trân trgng câm on./. /1Y
Noi nhQn:
- Nhu kinh gùi; 

.
- UBND tinh (dê bâo câo);
- Lânh tlao Cuc;
- Câc Phông, Chi cgc Thuê;
- Luu: VT, W.
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