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       Kính gửi: Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một  
 

 
 
 

 
 
  

 Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của bà Phan Thị Diễm Lệ 

(đại diện ủy quyền của Cơ sở Gốm sứ Minh Hưng), địa chỉ 645/12, khu phố 8, 

phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, SĐT: 

0915619161 (đơn do bưu điện chuyển đến). 

Nội dung đơn: Cơ sở Gốm sứ Minh Hưng nhận được Thông báo số 14/BH-

TB-CCT ngày 26/01/2022 về việc nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác 

và Thông báo số 294875/TB-CCT ngày 25/7/2022 về việc thông báo tiền nợ thuế 

của Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một. Theo phản ánh của bà, mỗi lần nhận 

được thông báo nộp thuế, Cơ sở Gốm sứ Minh Hưng đều có văn bản gửi Chi cục 

Thuế thành phố Thủ Dầu Một đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế kịp thời. Tuy nhiên, Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một 

phản hồi, hướng dẫn chưa rõ, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của của cơ 

sở Gốm sứ Minh Hưng. 

 Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND 

tỉnh chuyển đơn của Cơ sở Gốm sứ Minh Hưng đến Chi cục Thuế thành phố Thủ 

Dầu Một để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một thông báo đến Thường trực 

HĐND tỉnh về việc tiếp nhận đơn theo quy định; khi có kết quả giải quyết, đề nghị 

trả lời bằng văn bản về kết quả giải quyết đơn đến Cơ sở Gốm sứ Minh Hưng, đồng 

thời thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT, App, web; 

- Bà Phan Thị Diễm  Lệ (thay trả lời); 

- Lưu: VT, T. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 
 

 Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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