
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 triển khai Nghị quyết 

94/2019/QH14 về khoanh nợ 

thuế, xoá nợ tiền phạt chậm 

nộp, tiền chậm nộp đối với 

người nộp thuế không còn 

khả năng nộp NSNN 

       Vĩnh Phúc, ngày         tháng      năm 2020 

 

  

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc; 

- UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 3147/BTC-TCT ngày 19/3/2020 của 

Bộ Tài chính về việc Phối hợp triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh 

nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế 

không còn khả năng nộp NSNN (sao gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh:  

1.1. Khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, 

hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Tài chính giao tại Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 

19/03/2020 và Công văn số 3147/BTC-TCT ngày 23/03/2020.  

1.2. Tham mưu đề xuất dự thảo văn bản của UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ 

đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ, Chỉ thị số 03/CT-BTC 

ngày 19/03/2020 và Công văn số 3147/BTC-TCT ngày 23/03/2020 của Bộ Tài 

chính trên địa bàn tỉnh, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các cấp; các 

Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất 

giữa cơ quan quản lý thuế các cấp với các Sở, ban, ngành, các địa phương của 

tỉnh trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện. Thời gian chậm nhất ngày 

30/3/2020.  

1.3. Định kỳ hàng quý (vào tháng cuối của mỗi quý) tổng hợp, đánh giá 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 

03/CT-BTC ngày 19/03/2020 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND 

tỉnh.  



2. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND 

các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều 

kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế các cấp trong việc lập hồ sơ 

xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng 

ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc.  

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc 

đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc 

hội về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN và Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài 

chính từ nay đến ngày 01/7/2020.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại mục 

4 Công văn số 3147/BTC-TCT ngày 23/03/2020 của Bộ Tài chính.  

5. Công an tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ tại mục 5 Công văn số 3147/BTC-TCT ngày 23/03/2020 của Bộ Tài 

chính. 
 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch (báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch; 

- CPVP; 

- Như trên; 

- CV CN2; KT3; 

- Lưu VT. 

  (H                b)     

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Bùi Hồng Đô 
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