
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

V/v rà soát, hoàn chỉnh nội dung 
báo cáo, đề xuất phê duyệt danh 

sách các địa bàn cấp huyện chịu 
tác động của dịch Covid-19     

trong năm 2021 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế. 

    

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo số 271/BC-CT ngày 09/11/2021 của 

Cục Thuế về thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 28/10/2021 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đề nghị Cục Thuế  tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan 

rà soát, củng cố thêm các cơ sở, căn cứ pháp lý để đảm bảo việc đề xuất phê 
duyệt danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong 

năm 2021 được chính xác và theo đúng quy định; đồng thời tham khảo thêm các 
địa phương khác đối với nội dung này để bổ sung vào nội dung báo cáo. 

Trên cơ sở rà soát lại, đề nghị Cục Thuế  sớm hoàn chỉnh nội dung báo cáo, 
đề xuất phê duyệt danh sách các địa bàn cấp huyện (chi tiết và cụ thể từng xã, 

phường, thị trấn) chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 đồng thời cung 
cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan để Văn phòng UBND tỉnh có đầy đủ cơ sở 

báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế và  các cơ quan liên quan phối 
hợp thực hiện./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Y tế;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM; 
- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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