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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách các huyện, thành phố chịu tác động  

của dịch Covid-19 để thực hiện miễn thuế của hộ, cá nhân kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về 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 27/10/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 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 Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Thực hiện các Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công văn số 

3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021 và Công văn số 4000/UBND-VXNV ngày 

06/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-UBND 

ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 

5784/TTr-CT ngày 31/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 để làm căn cứ thực hiện 

miễn thuế của hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 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 (danh sách các huyện, thành phố đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ danh sách các huyện, thành phố nêu tại Điều 1 Quyết định 

này, cơ quan Thuế thực hiện miễn thuế Thu nhập cá nhân, thuế Giá trị gia tăng, 



2 

 

thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Tài nguyên, thuế Bảo vệ môi trường phải nộp phát 

sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV 

năm 2021 của hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 

92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 
 - Văn phòng Chính phủ; 
 - Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế; 
 - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
 - Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 
 - Website, Công báo tỉnh; 
 - VPUB: LĐ, KTTH; 
 - Lưu: VT.NDT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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DANH SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ  

CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 TRONG NĂM 2021 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /11/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

 

 

stt Tên địa bàn cấp huyện stt Tên địa bàn cấp huyện 

1 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 5 Huyện Thuận Nam 

2 Huyện Ninh Hải 6 Huyện Thuận Bắc 

3 Huyện Ninh Sơn 7 Huyện Bác Ái 

4 Huyện Ninh Phước   

 


	dieu_3_name

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-04T08:47:01+0700
	HÀ NỘI
	Trần Quốc Nam<quocnam@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-04T09:15:37+0700


		2021-11-04T09:15:59+0700


		2021-11-04T09:16:27+0700


		2021-11-04T09:16:52+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-11-04T09:17:43+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-11-04T09:18:05+0700




