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                 Hoà Bình, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Cục thuế tỉnh Hoà Bình 

- Chi cục Hải quan Hoà Bình 

- Các Phòng thuộc Sở Tài chính 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 8497/VPUBND-TCTM ngày 01/12/2020 về việc thực hiện 

Thông tư số 100/2020/TT-BTC. Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

và liên quan ban hành trong lĩnh vực: hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu 

kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. 

Căn cứ Khoản 3, Điều 139, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật quy định việc thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn 

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Trên cơ sở đó Sở Tài chính đề nghị Cục thuế tỉnh Hoà Bình, Chi cục Hải 

quan Hoà Bình, Các Phòng thuộc Sở Tài chính thực hiện rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành có căn cứ 

ban hành tại các văn bản quy phạm pháp luật đã bãi bỏ nêu tại Điều 1, Điều 2, 

Điều 3, Điều 4 Thông tư số 100/2020/TT-BTC, tham mưu Uỷ ban nhân dân, Hội 

đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản pháp luật khác. 

Sở Tài chính đề nghị Cục thuế tỉnh Hoà Bình, Chi cục Hải quan Hoà Bình, 

Các phòng thuộc Sở Tài chính triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Phòng THTK (đăng tải 

trên website của Sở); 

- Lưu: VT + VP(NL). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

     Bùi Văn Thắng 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-12-21T17:17:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Bùi Văn Thắng<thangbv.hlas@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-12-22T08:49:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-12-22T08:49:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-12-22T08:49:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




