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No'i nhQn:
- Nhu' kinh gû'i;.
- Tông cuc Thuê (thay bâo câo);
- Lânh cl4o Cpc Thuê;
- Câc phông;
- Chi c.uc Thuê khu vlrc Duy Tiên - Lÿ Nhân;
- Luu: VT, Website, TTHT.

IIà Narn, ngày 3l thdng 0l ndru 2020

- Nguùi nQp thué trên dia ban thi xâ Duy Tiên.
- Eài phât thanh và truyèn hinh tïnh Hà Nam.
- Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Nam.
- Bâo Hà Nam.

C TRTIONG

CQNG HOÀ XÂ ugr CHÜ NGHIA vrEr NAM
DQc lep - Tg do - HSnh phüc

C TRÛÔNG

S.l

À rir rlu, 'r

Tti ngày 01 thâng 0l nàm 2020, Nghi quyét sO SZgn§Q-LlBTVQHl4 ngày
l7ll2l20l9 cüa Üy ban Thuong vu Quôc hôi vè viêc sÉp xép câc don vi hà+
chinlr câp huyÇn, câp xâ thuQc tinh Hà Nam cô hiÇu lgc thi hành (Trong dô; Eièu
chînh dia giôi clon vi hành chinh cdc xd, thi ffén thuôc nuyêlx Duy Tiên; thành tâp
thi xd Duy Tiên và cac phu'àng, xd thuçc thi xd Duy Tien; Sàp xêp cdc don v! hành
chinh ccfp xd thuSc ti.n,h Hà Nam). Theo dô tên câc dsn vi hành chinh cü cüa huyÇn
Duy Tiên dâ không côn phù hçrp.

Cuc Thué tïnh Hà Nam dè nghi Quÿ doanh ngtriQp; Công dàng Nguài nQp

thué trên dia btin huyÇn Duy Tiên (cir) khân trucrng liên hê câc co quan cô thâmÀ,
quyên (co quan dàng lq' hinh doanh; Ban quân lÿ câc khu công nghiQp tinh: Cttm
tông nghiÇp...) hoàn thiên ciic thü tpc phâpJÿ liên quan (§itiy c\,ing nlcSn dàng tqî

kinh doanh, Giày charng nhôn dàng kÿ dàu tw, Çon diiu...), vè tên don vi hành
chinh theo Ngh! quyét sO gZgÀlQ-UBTVQHl4. Dàng thùi hoàn thiên câc thü tr,rc
vè hoâ don theo düng tên dfa danh hành chinh môi.

- pOi vôi hoô don tg irldflt in dâ Thông bâo phât hanh: Quÿ doanh nghi§p;
Nguùi nQp thué cô thé sü'dpng con dâu vôi tên dia danh môi dông lên hoâ don
(theo Qryt fi1,r1, rqi Khoàn 5, Diàu 3 Thông tu sô 26/201S/TT-BTC ngày 27/02/2015
cùa Bô 7.ùi chïrth) dé tiép tpc sü' dUng.

- Dôi vôi hoâ dcrn mua hàng: Quÿ Doanh nghiÇp; Nguùi nôp thué rên dia bàn
thi xâ Duy Tiên yêu càu bên bân hàng thUc hiên ghi düng dia chi vôi tên itia danh
môi theo Ngh[ quyét sO 829Æ\[Q-UBTVQH14 ngày lTll2l2}Ig cüa Üy ban
Thuùng v9 Quôc h9i.

CUc Thué tinh Hà Nam thông bôo dê Quÿ doanh nghiÇp và Nguùi nQp thué
trên dia bàn thi xâ l)uy Tiôn biét và thUc hiên. Trân trqng./.
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