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CHU TJCH UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE
Can ci'r Lust To chüc ChInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015;

Can cr Chi thj s 02/CT-UBND ngày 30/01/2019 cüa UBNID tinh Quãng
Ninh ye vic tang cuô'ng cong tác thu ni dja ngân sách nhà nithc nàm 2019;
Xét d nghj cüa Chi ciic Trrning Chi c11c Thu khu vrc Tiên Yen - BInh
Lieu - Ba Chë tai T trInh so 146/TTr-CCT ngày 19/3/20 19,
QUYET JMNH:
Diu 1. Thành 1p Doàn cOng tác lien ngành trin khai thirc hin khão sat
chng tht thu và thu hi nç thu di vci cá nhân kinh doanh, doanh nghip nçi
thu trên dja bàn huyn Ba Chê, gm nhüng thành viên sau day:
1. Lãnh dao Chi c1ic Thu khu v11c Tiên Yen - BInh Lieu - Ba Chê, Tru&ng
doàn;
2. Lãnh dao Cong an huyn Ba Chê, thành viên;
3. Lãnh dao Di Quãn 1 thj tru?iing so 8, thành viên;
4. Lãnh dao CG quan Kim tra - Thanh tra huyn, thành viên;
5. Lãnh dao Phông Tài chInh và K hoach, thành viên;
6. Lãnh dao phông Van hóa&Thông tin, thành viên;
7. Lãnh dao Trung tam Truyên thông và Van hóa, thành viên;
8. Lãnh dao Hat Kiêm Lam, thành viên;
9. Chü tjch UBND các xã, thj trn, thành viên;
10. T tru&ng T quân 1 chci Ba Ch, thành viên;
11. Chuyên viên, cOng chüc, vien chirc các ca quan, don vj tham gia doàn,
thành viên.
Diu 2. Nhim v và th?i gian cong tác cüa Doàn cong tác lien ngành:

1. Rà soát, kim tra, kháo sat thu thap thông tin kinh doanh, tuyên truyên, don
dc và thirc hin các bin pháp thu hi nq thu theo dung quy trInh quãn 1 thuê
di vâi cá nhân kinh doanh, doanh nghip nçi thu, xir 1 các hành vi vi phrn cüa
các cá nhan, chü doanh nghip theo thrn quyn và quy djnh cüa pháp 1utt.
2. Kinh phi, con du hot dng cüa Doàn: Các dGn vj tçr chi trã kinh phi theo
ch d quy djnh hin hành, sà dung con du cüa Chi ci1c Thuê khu virc Tiên Yen
- BInh Lieu - Ba Ch trong hoat dng cüa Doàn.
3. ThOi gian: Tr tháng 3/20 19 den ngày 31/12/2019.
- Báo cáo k& qua thirc hin va tham mini d xut các bin pháp tang ci.thng
cong tác quàn 1 thu di vi h kinh doanh trén dja bàn huyn.
- Trithng doàn th chirc h9p, 1p k hoich chi tit và trin khai thirc hin
nhim vi1 dam báo hiu qua.
lJiêu 3. Các ông (bà) Chánh Van phông HDND và UBND huyn, Thu
trithng các cG quan, dan vi và Chü tjch UBND các xä, th trân có ten tai Diêu 1
can cir quyêt djnh thi hành./.
Noi nhân:
- TT Huyn u (B/c);
- TT HDND huyn (B/c);
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Nhu Diêu 3 (T/h);
- Trung tam TT&VH huyn;
- Luu: VT.
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