
   CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HOÀ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THUẾ TP CAM RANH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

         Số: 2378 /TB-CCT                                 Cam Ranh, ngày  17  tháng  7  năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ngừng giao dịch 

 

 

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ -BTC ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ công văn 2239/TCT-KK ngày 03/6/2019 của Tổng cục Thuế về việc 

hướng dẫn quản lý thuế đối với triển khai Chi cục Thuế khu vực;  

Căn cứ công văn số 3419/CT-VP ngày 02/7/2019 của Cục Thuế tỉnh Khánh 

Hòa về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, ấn chỉ, văn 

thư, lưu trữ khi sắp xếp hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực. 

Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh thông báo đến các cơ quan đơn vị, các 

ngân hàng, các tổ chức cá nhân thành phố Cam Ranh: 

- Kể từ ngày 01/8/2019 Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh ngừng tất cả giao 

dịch, để hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa. 

- Nếu có thắc mắc nào liên quan, xin vui lòng liên hệ: Chi cục Thuế thành 

phố Cam Ranh, số 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, TP Cam Ranh; số điện thoại: 

0258.3862682. 

          Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh Thông báo đến các cơ quan đơn vị được 

biết, để tiện liên hệ công việc./. 

 

 Nơi nhận: (VBĐT)                                                                    CHI CỤC TRƯỞNG 
- Các cơ quan đơn vị TP; 

- Các Ngân hàng; 

- Các tổ chức cá nhân TP; 

- Lưu: VT, HNTA.   

 

 

 

                                                                  Lê Minh Thông 
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