
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày       tháng  02  năm 2020 
V/v tăng cường công tác thông tin,  

tuyên truyền Kế hoạch số 05/KH-BCĐ1394  

ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo 1394  

 

 

                  Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, TX, TP. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ1394 ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo 

1394 về hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước 

năm 2020; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí 

trên địa bàn tỉnh; Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh - 

Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, nội dung và trách 

nhiệm của các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 1394 tại Kế hoạch số 05/KH-

BCĐ1394 ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo 1394 về hoạt động của Ban Chỉ đạo 

đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2020.  

- Phối hợp với ngành Thuế cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ 

người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế chính sách thuế mới, thủ tục 

hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của 

doanh nghiệp để cùng tháo gỡ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp 

thuế. Đồng thời, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế để công bố 

công khai theo quy định, đưa tin, bài biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình thực 

hiện tốt nghĩa vụ thuế.  

          Nhận được Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

(Có Kế hoạch số 05/KH-BCĐ1394 ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo 1394 

gửi kèm) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ 389 của tỉnh (p/h); 

- Cục Thuế tỉnh (p/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng KT - VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTBCXB.    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                      

 

 

Nguyễn Ngọc Tý 
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