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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người 

nộp thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;  

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; 

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

ban hành Quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 5537/TTr-CT ngày 

19 tháng 10 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với 

người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Chi tiết tại Phương án số 

5536/PA-CT ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Cục Thuế) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trên cơ sở Phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người 

nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Cục Thuế 

ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý và cập nhật vào ứng dụng 



2 

đăng ký thuế để thực hiện phân công tự động cùng với việc cấp mã số thuế tự 

động; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính để thống nhất thực hiện. 

2. Cục Thuế có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phân công cơ quan 

thuế quản lý đối với người nộp thuế; kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý 

thuế của các Chi cục Thuế đối với người nộp thuế theo phân công. 

3. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế theo quy 

định tại Phương án được duyệt tại Quyết định này thực hiện kể từ ngày 

01/01/2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

158/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám 

đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                  
- Như Điều 3;                                                                                                 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế); 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;                                            

- Lưu: VT, TH.                                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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