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V/v uQp Hô su thué khi dich covid-19

Hà Naru, ngày l7 thdng 3 nüm 2020

- Côc doanh nghi§p tr€n dia bàn tinh.
- Bâo Hà Nam.
- Dài phât thantr và truyèn hlrrh tïnh Hà Nam

Công thông tin cliÇn tü tinh Hà Nam
DAi lÿ thué - Công ty CP xüc üén thuong rnai & dàu tu VHT

Vôi muc tiêu tao dièu kiÇn thupn lqi nhât Oé Cqng dàng Doanh nghiÇp và
Nguùi nQp thué thçc hiÇn tôt ctrintr sâch phâp lupt thué; trién khai thsc hiên quyét
toân thuê kip thoi, dây dü, tlüng quy d!nh.

'l'hông tin phâp luât thué liên quan quyét toân nàm 2Ol9 co bân vân ôn dinh
nhu câc nàm tnréc. Tir nhièu nàm qua, Ngành thué dâ trién khai cdc nhrytmg thûc
cliên t*phUc vU công tâc lflp. nô,pleiri'H§so thtré (Hô so tt "i tMtodn...) t«ii cu quan thué, tIâ tlugc CQng dèng Doanh nghiÇp và Nguü nôp thué
trên dia hàn toàn tinh tich cuc huông ûng, thpc hiÇn.

Ngày 2610212020, Cpc Thué thh Hà Nam ctâ c6 Công vàn sô 622\CT-TTHT
huông dân Quÿ l)oanh nghiÇp và Nguài n§p thué trên dia ban vè quyét toân nàm
2019. Tuy vêy, dén rray moi c6 hon 50% Nguùi nQp thué thuc hiên nQp HÀ srr

quyôt toôn nàm 2019.

Cyc Thué tinh TIà Nam tiép tçc duy tri hoat dçng hô trç t4i cÉc co quau thué
(Ct1c fhué ilnh; Chi cuc Thué khu vuc: Pht) Lÿ - Kim Büng; Duy T'iên - Lÿ Muîr4
Thanh Liêm- Binh Lwc).Tiép 4tc cam két së giâi quyét nhanh nhâtcâc vuông
mâc phât sinh trong kÿ quyét toân thué nâm 2019. Tiép 4rc duy tri diên tho4i
ducrng dây nông tai câc c0 quan thué:

Cuc Thué: Phông Tuyên tmyèn và hô trg NNT: 0226.3829232 (d/c Ngoan).
Phông Thanh tra kiém tra sô l: 0226.3844978 (d/c Hê, d/c Thuûng, d/c Tuyên),
Phông Thanh tra kiém tra sô 2:0226.3847845(d/c Hqp; d/c Huong; d/c Thqnh).

Chi cuc thué khu vuc Phü Lÿ - Krm Bâng: 0226.3616288.
Ctri csc thué khu vgc Duy Tiên -Lÿ Nhân: 0226.3832537.
Chi cuc thué khu vuc 'I'hanh Liêm - Binh Lvc 0226.3773645.

Quÿ dcrn vi cô thê tim hiôu thêm trôn Trang thông tin diÇn tü Cuc Thué tinh
Hà Nam tpi dla chi Website http://hanam.gdt.gov.vn.

Clrî càrr gàn 2 tuàn nü'a trét ttr*i h4n uQp I-Iô so quyét toân thué nàm 2019.
Cuc Thué tïnh IIà Nam dè Quÿ Doanh nghiçp và Nguôi nôp thué chua nÇp
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HiÇn nay dlch bênh viêm duùng hô hâp câp do chüng môi cüa Virut Corona
(Covid-l9) gây ra trên diên rông, diên bién phrîc tap khô luong. C+c Thué tinh Hà
N?* dè ngh! Quÿ Doanh nghiêp và Nguài nôp thué tiép tuc duy tri, thuc hiên nôp
Hà so thué bàng câc phuong thüc ctiÇn tü Ngành Thué dâ triên khai. Liên hÇ kip
thùi voi co quan thué khi g4p vuôn gmâc dé duqc huong dân.

Trucrng hçrp không thyc hiÇn <lugc bàng phucrng thüc diên tü, cô thê grii Hô
so vàn bârr. (giiiy) tôi co quan thué thông qua duùng buu chfnh. Han ché viêc di !

chuyén, di lai, không nên tot nQp trgc fiép tai co quan thué dê ctâm bâo an toàr "'
cho bân thân và tich cpc phông chông dich covid-19.

Cpc Thué tinh Hà Nam thông bâo dé Quÿ doanh nghiêp biét và thgc hiÇn. Dè
nghi Bâo Hà Nam, Dài phât thanh và truyèn hinh tinh Hà Nam, Công thông tin
diên tü tinh Hà Nam, câc don vi dai lÿ thué phOi hç'p.

Trân trong cëtm on.l.

KT. Cuc rRrIoNGNoi nh$n:
- Nhu kinh güi;
- UBND tinh (thay bâo câo);
- Lânh tlao CUc;
- Câc Phông, Chi cuc Thué;
- Luu: VT, Web, T|HT.
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