
  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 1253/TB-CT Khánh Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
V/v: cơ quan thuế làm việc thứ 7 trong 

 Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế năm 2021  
 
 

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Căn cứ   điểm 3 Mục III Kế hoạch “Triển khai tháng cao điểm đồng hành 

cùng người nộp thuế năm 2021” ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-CT 

ngày 25/01/2021 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa quy định nội dung thực hiện 

như sau: 

 “3. Trong tháng cao điểm sẽ tổ chức làm việc thêm các ngày thứ 7 (có các 

Phòng/Đội chức năng tham gia) để tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp trả lời giải đáp 

vướng mắc của người nộp thuế khi có yêu cầu”; 

 Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biết Cục Thuế sẽ bố trí công chức thuế trực làm việc 

tất cả các ngày thứ 7 kể từ 22/02/2021 đến 30/4/2021 (bao gồm ngày 27/2, 06/3, 

13/3, 20/3, 27/3, 03/4, 10/4, 17/4, và 24/4/2021) tại Bộ phận một cửa Văn phòng 

Cục Thuế/Chi cục Thuế trong tỉnh. 

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, người 

nộp thuế trên địa bàn tỉnh được biết để liên hệ./. 

Nơi nhận:VBĐT CỤC TRƯỞNG 
- Gửi email cho NNT;  

- Đăng website Cục thuế và niêm yết tại BPMC Cục Thuế; 

- Các Chi cục Thuế ( Để thực hiện);  
- Báo KH, Đài PTTH KH, Cổng TTĐT KH;                                     

- Lưu: VT, TTHT (2b), dlttrang.  

  

 

 

 Lương Văn Ngà 
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