UBND thành phố vừa có Công văn số 2315/QĐ-UBND ngày 7-6-2018 về việc ban hành Đề án “Chống thất
thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và giao
Cục Thuế chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đề án.
Các lĩnh vực được lựa chọn để đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế gồm: kinh doanh nhà hàng - khách
sạn, kinh doanh bất động sản, vận tải và dịch vụ lữ hành, hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Đề án được thực
hiện trong 3 năm (2018 - 2020).
Riêng năm 2018, việc đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế sẽ góp phần quan trọng thực hiện thành công
nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu tăng 3-5% nguồn thu phát sinh từ kinh tế (trừ đất) với ít nhất
1.007 tỷ đồng, tăng thu từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt ít nhất 250 tỷ đồng và qua cải thiện tình hình
kê khai của người nộp thuế thấp nhất là 750 tỷ đồng.
Đề án được triển khai sẽ tăng cường công tác chống thất thu thuế, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban,
ngành và địa phương trong việc phối hợp với cơ quan thuế để công tác chống thất thu đạt kết quả cao nhất;
đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế trong nhân dân.
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1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

