
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY  -            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 CỤC THUẾ KHÁNH HÒA   Nha Trang, ngày 17 tháng 7 năm 2017 

 *             

          Số 03-QC/TGTU-CT 

QUY CHẾ 

phối hợp công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế 

giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa 

--- 

- Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 10/6/2011 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Khánh Hòa về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;   

- Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC, ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế; 

- Căn cứ Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư ban 

hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà 

nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải 

quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân;  

- Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22/11/2011 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, 

về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai 

đoạn 2011 - 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 3448/QĐ-UBND, ngày 22/12/2011 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền 

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thống nhất ban 

hành Quy chế phối hợp công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế giữa 

hai cơ quan, cụ thể như sau: 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Mục đích phối hợp 

1. Tăng cường hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền Chiến 

lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020, đặc biệt là nhiệm vụ, giải 

pháp giai đoạn 2017 - 2020; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành 

động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể; nâng cao ý 

thức tự giác của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc chấp hành các chủ 

trương, chính sách, pháp luật về thuế, nhất là các đối tượng nộp thuế. 
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2. Nâng cao hiệu quả tham mưu của hai cơ quan, giúp Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các chính 

sách, pháp luật về thuế.  

Điều 2: Nguyên tắc phối hợp 

1. Phối hợp trên cơ sở các quy định hiện hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

Khánh Hòa và của cơ quan cấp trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

từng cơ quan. 

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, cơ quan phối hợp; xác 

định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi bên trong từng công việc phối hợp. 

3. Bảo đảm đúng quy chế hoạt động của mỗi đơn vị đã được cơ quan có 

thẩm quyền quy định; tạo điều kiện, hỗ trợ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

tuyên truyền thuế.  

Chương II 

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 3: Nội dung phối hợp 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống thuế 

giai đoạn 2011 - 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp triển khai cụ thể trong giai 

đoạn 2017 - 2020. 

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên 

truyền chính sách, pháp luật thuế cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

cán bộ ngành thuế; tổ chức phổ biến, giới thiệu chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước về thuế cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân 

dân, nhất là các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế. 

3. Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân đối với các chính sách, pháp luật về thuế. 

4. Tổ chức biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và 

công tác tuyên truyền thuế; phát hiện, phê phán các hành vi gian lận thuế; đề 

nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế. 

Điều 4: Trách nhiệm của từng cơ quan 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

1.1. Chỉ đạo, định hướng ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí của 

tỉnh, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế. Xem xét, 

có ý kiến đối với cơ quan báo, đài có những tin, bài liên quan đến lĩnh vực thuế 

mà có nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận của Nhân 

dân. 
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1.2. Tổ chức thông tin, bồi dưỡng những luật thuế mới, tình hình, kết quả 

thực hiện chính sách, pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ báo cáo 

viên Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp huyện; dự toán kinh phí đề nghị Cục thuế tỉnh 

đảm bảo kinh phí phục vụ cho các lớp bồi dưỡng nói trên. Mời lãnh đạo Cục 

Thuế tỉnh tham gia báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. 

1.3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, 

ngày 22/11/2011 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định 

số 3448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tại một số địa phương; báo cáo 

kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung liên 

quan về công tác tuyên truyền thuế. 

1.4. Nắm bắt tình tình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực thuế, nhất là các tổ chức, cá nhân có nghĩa 

vụ nộp thuế để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những 

vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung cải cách 

hệ thống thuế.  

2. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa  

2.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền thuế; 

cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh các chính 

sách, pháp luật thuế mới được ban hành, kết quả thực hiện công tác thu thuế; 

công tác cải cách hành chính thuế… Định kỳ tham mưu UBND tỉnh sơ kết, 

tổng kết Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 (theo Quyết định số 3448/QĐ-UBND, ngày 

22/12/2011). 

2.2. Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền về thuế, nhất là 

về các chính sách, pháp luật thuế mới được ban hành; cử lãnh đạo tham gia báo 

cáo tại hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.  

2.3. Theo dõi, cung cấp thông tin về tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận 

của cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế nói riêng và các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh nói chung đối với các chủ trương, chính sách về thuế; những 

thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các luật thuế, cải cách hành 

chính trong lĩnh vực thuế để phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời định 

hướng dư luận xã hội. 

2.4. Cục Thuế tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực 

hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, mức kinh phí hỗ trợ 

là 1.000.000đ/tháng (Một triệu đồng/tháng). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 

tháng 01/2017. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 5: Cơ chế phối hợp 

1. Hai cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện trong hệ thống 

ngành dọc của mình và tích cực triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.  

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp tuyên 

truyền chính sách, pháp luật thuế. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao Phòng Tuyên truyền, Cục Thuế tỉnh giao 

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế làm đầu mối giúp lãnh đạo hai 

cơ quan cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp. Đơn vị đầu 

mối có trách nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho 

lãnh đạo cơ quan trong công tác phối hợp. 

Điều 6: Quy chế phối hợp được triển khai thực hiện từ ngày ký. Quy chế 

này thay cho Quy chế số 05-QC/TGTU-CT, ngày 14/12/2012 về phối hợp hoạt 

động tuyên truyền thuế giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh Khánh 

Hòa. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, hai cơ quan cùng trao 

đổi để thống nhất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./. 

 

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA        BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

  CỤC TRƯỞNG          TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Thường trực UBND tỉnh (báo cáo), 

- BTG Tỉnh ủy, Cục Thuế tỉnh, 

- BTG các huyện, thị, thành ủy, 

- Chi cục Thuế các huyện, thị, thành phố, 

- Lưu TGTU, Cục Thuế tỉnh, PTT, Phòng TT - Hỗ trợ người nộp thuế. 


