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 Kính gửi:  

- Cục Thuế; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5977/BTC-TCT ngày 

20/5/2020 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP. Vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng 

có ý kiến như sau: 

- Giao Cục Thuế căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 5977/BTC-

TCT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính triển khai và chỉ đạo cơ quan thuế tại địa 

phương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 

tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn nộp 

thuế để thực hiện theo đúng quy định; 

Đồng thời, rà soát, kiểm tra các hồ sơ gia hạn đảm bảo đúng quy định; kịp 

thời thông báo dừng gia hạn thuế, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế 

không thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định. Trong các tháng cuối năm, theo 

dõi thời gian từng khoản nợ để đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân 

sách khi hết thời gian được gia hạn. 

   - Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Công văn số 

5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan trên biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH. 
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