UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1356/STTTT-TTBCXB

Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2021

V/v tuyên truyền các chủ trương miễn giảm
tiền thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản
xuất do dịch Covid-19 của Chính phủ

Kính gửi:
- Báo Trà Vinh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã,
thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
2875/UBND-THNV ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy (đính kèm).
Để thông tin, tuyên truyền kịp thời chỉ đạo trên, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị:
- Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tuyên truyền sâu
rộng nội dung Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia
hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập
cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng
của tỉnh để các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng tải Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày
19/4/2021 của Chính phủ trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để các công ty,
doanh nghiệp trên địa bàn biết. Đồng thời, phối hợp các cơ quan có liên quan chỉ
đạo các Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn thông tin rộng rãi nội dung Nghị
định này để các công ty, doanh nghiệp nắm bắt.
Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện.
(Đính kèm Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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