
UBND TỈNH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:             /STC-QLNS Hoà Bình, ngày       tháng 2 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện chính 

sách giảm mức thu của một số 

khoản phí, lệ phí 

 

 

Kính gửi: 
 

- Các Sở, Ban, Ngành, 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 79/VPUBND-TCTM ngày 05/01/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC, Sở 

Tài chính có ý kiến như sau: 

Ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

112/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản thu phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó 

với dịch Covid-19 (sao gửi kèm). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2021 đến 30/6/2021. Theo quy định tại Thông tư nêu trên, các khoản phí, lệ 

phí được giảm mức thu theo quy định với mức giảm từ 10% đến 50%. 

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân 

dân các huyện thành phố nghiên cứu nội dung Thông tư số 112/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số 

khoản thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm 

bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn 

thực hiện thu các khoản phí, lệ phí theo thẩm quyền đúng mức thu quy định tại 

Thông tư. 

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối 

hợp thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh; 
- Cục Thuế; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLNS; 
- Lưu: VT (T).                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Thắng 
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