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O Ki gü'i: Quÿ Doanh nghiêp - Nguùi nôp thué trên dia bàn Hà Nam.

tinh Ilà Narn gü'i lô'i chào trân trong và càrn on su hop tâc cüa Quÿ
Doanh nghiêp - Công dàng Nguô'i nôp thué trên dia bàn tinh Hà Nam trong thuc
thi phâp luât thuê.

Thuc hiên chuong trinh công tâc nàm 2020, Cpc Thué tinh Hà Nam dy kién
tô chüc Hôi nghi tâp huân chinh sâch thué môi và clôi thoai Nguùi nôp thué trên
clia bàn tinh Hà Nam tir cuôi quÿ 312020 và quÿ 412020.

Dé cô thé chuân bi tôt nôi dung tâp huân và phôi hqp giâi quyét thâo gô khô
khàn cüa tù'ng Doanh nghiêp, tù'ng Nguô'i nôp thué trên ctia bàn trong thuc hiên
phâp luât thué, Cuc Thué tinh kinh dè ngh! Quÿ Doanh nghiêp - Nguü nôp thué
güi clàng kÿ tâp huân cu thê nhu sau:

1. Thông tin doanh nghiêp:

Tên Doanh nghiêp:

Mâ sô thué:

DiÇn thoai:

2. Câc vu6n g*âc; kién nghi:

3. Thông tin chinh sâch thué càn tâp huân:

Dàng kÿ tâp huân duoc gü'i t6'i Cuc Thué tinh Hà Nam theo dia chi: Duùng
Lê Công Thanh, thành pnô fnu Lÿ, tinh Hà Nam. Hoàc qua thu diên tü theo dfa

chi: ttht.hna V.V dhkierl.hu@xd1-gay.ytt

Cuc Thué tinh IJà Narn hy vong nhân duoc sU hgp tâc cûa Quÿ Doanh nghiêp
và Công dông Nguoi nôp thué trên dia bàn./.

Noi nhQn:
- Nhu kinh gù'i;

- Lânh dao Cuc;
- Công thông tin diên ttr tinh Hà Narn;
- Dài phât thanh truyèn hintr tirür; Bâo Hà Narn;
- Dai 1ÿ thuê Công ty CP xüc tiên thuong mêr & dâu tu'VHT;
- Câc phông; Chi cuc Thué;
- Luu: VT, Website, TTHTNNT. HA I,lr,M
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