
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:             /SKHĐT-DN 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm 

tra hoạt động dịch vụ kế toán 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 4 năm 2021 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân thực hiện kinh 

doanh dịch vụ kế toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

 

Thực hiện công tác phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh trong công tác 

tuyên truyền, triển khai các quy định liên quan đến hoạt động dịch vụ kế toán theo 

đúng quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin như sau: 

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTC 

về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán, trong đó có các quy định liên 

quan đến Các doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ kế 

toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế. Để thực hiện đúng quy định, đề nghị Quý doanh 

nghiệp, cá nhân, tổ chức có liên quan chủ động nghiên cứu nội dung của Thông tư 

số 09/2021/TT-BTC. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý doanh 

nghiệp, cá nhân, tổ chức  thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán, dịch vụ làm thủ tục 

về thuế có thể gửi văn bản về Sở Tài chính để được hướng dẫn và biết thêm thông 

tin chi tiết. 

Trân trọng. 

Nơi nhận  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Website của Sở; TT HCC; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đặng  
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