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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1680 /QĐ-UBND

Hữu Lũng, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách đối với hoạt
động sản xuất, chế biến gỗ bóc năm 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày
19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số
26/2012/QH13 ngày 22/11/2012;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 năm
2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số
31/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I tại Tờ trình số
690/TTr-CCT ngày 06/5/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách đối với
hoạt động sản xuất, chế biến gỗ bóc trên địa bàn huyện Hữu Lũng, gồm các
ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I - Tổ
phó;
3. Ông Trịnh Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Tổ
phó;
4. Một Lãnh đạo công an huyện - Tổ phó;
5. Ông Phạm Tuyến, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện - Tổ phó;
6. Các thành viên:
- Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ông Hoàng Cao Thượng, Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4;

2

- Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Ông Lâm Hải Chung - Đội trưởng Đội thuế Liên xã thị trấn huyện Hữu
Lũng;
- Các ông (bà) công chức, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị: Chi cục Thuế;
Phòng Tài nguyên & Môi trường, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý
thị trường số 4, Công chức xã do lãnh đạo đơn vị phân công.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Tổ công tác Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch
kiểm tra các hộ kinh doanh sản xuất, chế biến gỗ bóc trên địa bàn huyện, việc
chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế; các
thành viên của Tổ Kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình được
pháp luật quy định để cùng phối hợp triển khai công tác kiểm tra, xử lý.
2. Thời hạn kiểm tra: Đến hết ngày 31/10/2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ kiểm tra tự
giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đoàn Kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về
UBND huyện khi kết thúc đợt kiểm tra.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành viên Tổ công tác và các ông,
bà có chức danh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Khánh

