
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /STC-NS Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2022 

V/v phổ biến Nghị định 

51/2022/NĐ-CP ngày 8/8/2022 

của Chính phủ 

 

 

Kính gửi:  

- Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế; 

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội; 

- Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Trà Vinh;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3532/UBND-KT ngày 16/8/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, về việc phổ biến Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 

08/8/2022 của Chính phủ. 

Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP, sửa 

đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 

27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban 

hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của 

Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng 

hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế 

quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 

51/2022/NĐ-CP ngày 8/8/2022 của Chính phủ. Nội dung Nghị định được đăng 

tải trên trang website của Sở Tài chính tại địa chỉ: http://stc.travinh.gov.vn 

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

cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp gửi báo cáo về Cục Thuế tỉnh; Sở Tài 

chính để hướng dẫn; nếu vượt thẩm quyền, Sở Tài chính sẽ trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, xử lý.  

Sở Tài chính phổ biến đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương được biết, 

thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:   Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Ban Giám đốc;  

- Lưu: VT, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
 

http://stc.travinh.gov.vn/
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