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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh sách địa bàn huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 ; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ các Luật, Nghị định về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; 

Căn cứ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 
1230/TTr-CTTQU ngày 09 tháng 11 năm 2021 về việc ban hành Quyết định về 

danh sách địa bàn huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chịu tác động 
của dịch Covid-19 trong năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh sách địa bàn huyện, thành phố chịu tác động của 

dịch Covid-19 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm căn cứ thực 
hiện miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải 
nộp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Điều 2 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, bao 
gồm các địa bàn như sau: 

1. Huyện Sơn Dương. 

2. Huyện Yên Sơn. 

3. Huyện Hàm Yên. 
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4. Huyện Chiêm Hóa. 

5. Huyện Na Hang. 

6. Huyện Lâm Bình. 

7. Thành phố Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 

Tuyên Quang; Giám đốc sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính; 

- Tổng cục Thuế; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 
- PCVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng THCB & KSTTHC; 
- Lưu: VT (Huy TC). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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