
CỤC THUẾ TỈNH BẮC KẠN 

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC 

BA BỂ - NGÂN SƠN - PÁC NẶM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CCTKV-QLXTTPN 

Về việc công khai số điện 

 thoại đường dây nóng  

Pác Nặm, ngày 08 tháng 4 năm 2021 

 

 

           Kính gửi: 

       - Thường trực UBND huyện Pác Nặm; 

       - Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

       - Đảng ủy, UBND các xã trên địa bàn huyện; 

       - Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/9/2019 của Tổng cục Thuế về việc 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức 

giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp; 

Thực hiện Công văn số 303/CTBCA-VP ngày 31/3/2021 của Cục Thuế tỉnh 

Bắc Kạn về việc tăng cường biện pháp đảm bảo chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội 

quy, quy chế và thực thi công vụ; 

Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm thông báo công khai số 

điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về công chức thuế trong giải quyết công việc như sau: 

1. Nội dung tiếp nhận thông tin. 

Tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tổ chức phản ánh về tiêu 

cực, tham nhũng, nhũng nhiễu của công chức và người lao động tại Bộ phận “Một 

cửa” huyện Pác Nặm thuộc Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm quản 

lý trong thực thi công vụ. 

2. Cách thức tiếp nhận thông tin. 

- Tiếp nhận thông tin đường dây nóng qua số điện thoại trong giờ hành chính:  

+ Số điện thoại đường dây nóng: 02093 893 869.  

+ Lãnh đạo Chi cục Thuế: Ông Triệu Huy Vọng - Phó Chi cục trưởng phụ 

trách địa bàn huyện Pác Nặm theo số điện thoại: 0355 710 148 hoặc 0915 589 774. 

- Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện hoặc 

trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Bộ phận “Một cửa” huyện Pác Nặm - Địa chỉ: Thôn Đông 

lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; 

3. Các hành vi nghiêm cấm. 

- Nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin, phản ánh giả mạo của các tổ 

chức, cá nhân lợi dụng Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tổ cáo; 
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Luật An ninh mạng….để vu khống, bôi nhọ danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, 

chống phá Đảng, Nhà nước; 

- Mọi thông tin không có căn cứ, không rõ ràng, mang tính quấy rối, chia rẽ, vu 

khống, bôi nhọ danh dự, chống phá sẽ không được xem xét, giải quyết và bị xử lý 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm thông báo rộng rãi cho các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn huyện biết để liên hệ./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn; 

- Lãnh đạo CCT; 

- Các Đội thuế; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, QLXTTPN (02b). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Triệu Huy Vọng 
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