
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-KT3 

V/v tăng cường chỉ đạo thực 

hiện kiến nghị kiểm toán; 

biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

       Vĩnh Phúc, ngày         tháng       năm 2020 

 

  

 

Kính gửi: 

 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

 

UBND tỉnh nhận được Thông báo số 2970/TB-CT ngày 08/4/2020 của 

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán 

nhà nước (Tính dến hết ngày 31/3/2020) (sao gửi kèm theo), Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo:  

1. Làm rõ nguyên nhân (chủ quan, khách quan), khó khăn vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, đề ra biện pháp/giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm 

và thời hạn phải hoàn thành, những kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền 

(nếu có) và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện.  

2. Tăng cường và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, 

nâng cao nhận thức pháp luật thuế cho mỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

3. Thực hiện nghiêm các quy trình quản lý thuế trong từng khâu công 

việc; quản lý chặt chẽ địa bàn, nguồn thu; tăng cường đối thoại, hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế. 

4. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng chỉnh phủ; Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt tại các bộ phận thường xuyên 

tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp (thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, 

không tụ tập quá 02 người ở nơi công cộng, giữ khoảng cách người cách người 

2m, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp, cung cấp 

thông tin cho chính quyền khi phát hiện bản thân, người khác có biểu hiện hoặc 

nghi ngờ mắc dịch bệnh Covid-19…). 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch (báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch; 

- CPVP; 

- Như trên; 

- CV VX1; KT3; 

- Lưu VT. 

  (H                b)     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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