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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 2997/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Phú Thọ, ngày 4 tháng 12 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ ñạo chống thất thu ngân sách 
và ñôn ñốc thu hồi nợ ñọng trên ñịa bản tỉnh Phú Thọ 

–––––––––––––––– 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ  Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 ; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2009; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 

của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; 
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Phú Thọ; 
Xét ñề nghị của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 4968/CT-THDT ngày 

26 tháng 11 năm 2015,  

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Kiện toàn Ban chỉ ñạo chống thất thu ngân sách và ñôn ñốc thu hồi nợ 
ñọng trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Trưởng Ban: Ông Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh; 

2. Các Phó Trưởng Ban 

- Ông Bùi Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường 
trực. 

- Ông Hoàng Văn ðài - Cục trưởng Cục thuế tỉnh. 

3. Các Thành viên Ban chỉ ñạo, bao gồm:  

- Ông Trần Mạnh Cường - Giám ñốc Sở Tài chính. 

- Bà Vương Thị Bẩy - Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- ðại tá ðỗ Văn Hoành - Giám ñốc Công an tỉnh. 

- Ông Hoàng Quang Trung - Chánh Thanh tra tỉnh. 

- Ông Phạm Trường Giang - Phó Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
tỉnh Phú Thọ. 

- Ông Nguyễn Doãn Bốn - Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan Phú Thọ. 
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- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã. 

ðiều 2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban chỉ ñạo: 

- Cục thuế tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban chỉ ñạo, có 
trách nhiệm bảo ñảm ñiều kiện hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo. Chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, ñơn vị và UBND các huyện, thành, thị tham mưu, ñề xuất báo cáo UBND 
tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhưng không giới hạn các nội dung 
sau ñây: 

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về thuế trên ñịa bàn tỉnh. 

+ Thực hiện công tác kiểm tra quản lý thuế và chấp hành nghĩa vụ thuế của 
người nộp thuế; xử lý, thu hồi các khoản nợ ñọng và phát sinh về thuế theo quy ñịnh 
của các Luật thuế, Luật Quản lý thuế. 

+ Xử lý những vấn ñề có liên quan ñến thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 
tỉnh. 

- Các thành viên Ban chỉ ñạo ñược sử dụng cán bộ của ñơn vị mình ñể tham 
gia Tổ công tác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Công an 
tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Chi cục Hải quan 
Phú Thọ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các ông (bà) có tên tại ðiều 1 Quyết 
ñịnh này và ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

Bùi Minh Châu 

 


