ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

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

    Số: 2875/QĐ-UBND
 Quảng Bình, ngày  21   tháng 9  năm 2016

                                                  QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN 
và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
______________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
	Căn cứ Công văn số 10887/BTC-TCT ngày 05/8/2016 của Bộ Tài chính về việc phối hợp chỉ đạo công tác thu NSNN năm 2016; 
 	Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016;
	Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại công văn số 2874/CT-THDT ngày 16/8/2016,
                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Ban Chỉ đạo), gồm:

	Ông: Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban; 

Ông: Trần Chính Quyền, Phó Cục trưởng Cục Thuế - Phó Trưởng ban trực; 
	Ông: Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban; 
	Ông: Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên; 
	Ông: Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 
	Ông: Võ Như Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Thành viên;
	Ông: Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;
	Ông: Nguyễn Xuân Đạt - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường- Thành viên;
	Ông: Nguyễn Châu Đức - Phó Trưởng phòng PC46 Công an tỉnh - Thành viên. 
      	Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến thu ngân sách nhà nước, chỉ đạo xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu ngân sách nhà nước, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý và thu hồi nợ đọng theo đúng quy định của pháp luật.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn  thành  nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

	Như Điều 4; 



	Tổng Cục Thuế; 


	TT Tỉnh ủy;
	TT HĐND tỉnh; 


	CT, các PCT UBND tỉnh; 
	LĐVP UBND tỉnh; 
	Lưu VT, TM. 
    CHỦ TỊCH

        
(Đã ký)
        Nguyễn Hữu Hoài


