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có liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá, xử lý nghiêm
các hành vi như: chuyển giá, trốn thuế, ñầu cơ, găm hàng nhằm ñẩy giá hàng hóa lên cao,
ñặc biệt là hành vi buôn bán và sử dụng hóa ñơn bất hợp pháp ñể chiếm ñoạt tiền thuế;
ñồng thời, tăng cường công tác chống buôn lậu, chống hàng gian, hàng giả, chống ñầu cơ
thu lợi bất chính (ñặc biệt là dịp tết Nguyên ñán), góp phần ổn ñịnh thị trường,
bảo ñảm quyền lợi cho người tiêu dùng.
5. Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tích cực hỗ trợ ngành thuế ñẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về thuế, các quy ñịnh về:
Luật Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp, Luật Thuế bảo vệ môi trường,... công tác kê khai
thuế qua mạng; Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội;
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ; Nghị ñịnh số
51/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số
153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành,
sử dụng hóa ñơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ñể mọi tổ chức, cá nhân thông hiểu
và chấp hành tốt.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Yêu cầu các giám ñốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Cục trưởng Cục
Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, ñôn
ñốc thực hiện Chỉ thị này và ñịnh kỳ báo cáo về Cục Thuế thành phố ñể tổng hợp báo
cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ ñạo./.
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