
          TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH                                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:         /CTTVI-TTHT
V/v trả lời ý kiến công dân              Trà Vinh, ngày      tháng     năm   

                   Kính gửi: Công ty CP nghiên cứu và phát triển công nghệ FireSmart
                    Địa chỉ: Số 49, ngõ 101, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim             
                                  Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

         Ngày 06/12/2022, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh nhận được Công văn số 
97/BBT-THCB ngày 06/12/2022 của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh 
về việc chuyển câu hỏi công dân trên Cổng Thông tin điện tử về chính sách hỗ 
trợ đối với doanh nghiệp theo Điều 56 Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 
của Công ty CP nghiên cứu và phát triển công nghệ FireSmart. Vấn đề này, Cục 
Thuế tỉnh Trà Vinh có ý kiến như sau:
        Tại khoản 1 Điều 5 Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách 
thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế 
theo cơ chế “một cửa” (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC 
ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), quy định:

“1. Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp người nộp thuế 
hoặc được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thuế của người nộp 
thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật (sau đây gọi chung là cơ quan thuế quản lý trực tiếp) có trách nhiệm tiếp 
nhận, giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách 
thuế, quản lý thuế của người nộp thuế…”.

Căn cứ hướng dẫn trên và qua rà soát thông tin quản lý thuế thì Công ty CP 
nghiên cứu và phát triển công nghệ FireSmart do Chi cục Thuế quận Đống Đa 
trực thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý trực tiếp. Do đó, đề nghị Công ty 
CP nghiên cứu và phát triển công nghệ FireSmart liên hệ với Chi cục Thuế quận 
Đống Đa trực thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hỗ trợ.      

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh trả lời để Công ty CP nghiên cứu và phát triển công 
nghệ FireSmart được biết./. 
Nơi nhận:                                                                                  KT. CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                                                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG
- LĐ Cục Thuế;
- Phòng: NVDTPC;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh; 
- Lưu: VT, TTHT.                                 
                                                                                                         
                                                                                                         Trần Công Thành
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