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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

         Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2022 

   

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN Long Đức và KKT Định An 

 

Theo Công văn số 1736/STC-NS, ngày 04/7/2022 của Sở Tài chính về việc 

phố biến Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 của Chính phủ. 

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ban Quản lý Khu kinh tế phổ biến đến các doanh nghiệp biết và thực hiện 

việc sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách 

miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách 

tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  

Đề nghị các doanh nghiệp truy cập trang website của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tại đường dẫn: https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục Thông tin chỉ đạo điều 

hành để tải về và biết chi tiết nội dung Nghị định nêu trên. 

Đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp thực hiện phổ biến ngay đến các bộ 

phận chuyên môn của doanh nghiệp biết, thực hiện đúng các quy định về hóa 

đơn, chứng từ; quy định chính sách miễn, giảm thuế theo tinh thần Nghị định số 

41/2022/NĐ-CP./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Ban Biên tập Website BQLKKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN, L. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

Lưu Văn Nhạnh 
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