
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:         /STC–QLG&CS 
V/v phổ biến Nghị định số 

104/2021/NĐ-CP ngày 

04/12/2021 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 12  năm 2021 

                       

         Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh. 

 

Thực hiện Công văn số 6505/UBND-KT ngày 09/12/2021 về việc phổ biến 

Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ; 

Ngày 04/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2021/NĐ-CP gia 

hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 

nước (đính kèm); 

Sở Tài chính phổ biến đến các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị 

định số 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 

sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nội dung Nghị định đề nghị truy cập vào website 

http://stc.travinh.gov.vn của Sở Tài chính. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các đơn vị tổng hợp để báo cáo về Sở Tài chính để hướng dẫn, nếu vượt thẩm quyền 

Sở Tài chính sẽ trình UBND tỉnh xem xét./. 

 
Nơi nhận:                                                                                           KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);      

- BGĐ Sở TC;                                                                           

- Lưu: VT, P.THTK&TCDN; P.QLG&CS.                                                     

                          

 

                                                                                                           Huỳnh Bích Như 
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