Thc hin ý kin ch o ca UBND thành ph ti Công vn s 4026/UBND-KT ngày 30/6/2021 v trin khai
Thông t s 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 ca B trng B Tài chính quy nh mc thu mt s khon phí, l
phí nhm h tr, tháo g khó khn cho i tng chu nh hng bi dch Covid-19 và ngh ca Vn phòng UBND
thành ph ti Công vn s 1824/VP-KT ngày 28/6/2021 v vic các gii pháp h tr doanh nghip vn ti b nh
hng bi dch Covid-19: Ti Thông t s 47/2021/TT-BTC ca B trng B Tài chính quy nh mc thu mt s khon
phí, l phí nhm h tr, tháo g khó khn cho i tng chu nh hng bi dch Covid-19; trong ó quy nh gim mc thu
i vi 29 loi phí, l phí (thuc các lnh vc: ngân hàng, xây dng, du lch, tài nguyên môi trng, thông tin
truyn thông, khoa hc công ngh, giao thông vn ti, t pháp, lao ng thng binh và xã hi, nông nghip,
công an, y t,…) và Thông t có hiu lc thi hành t ngày 01/07/2021 n ht ngày 31/12/2021. i vi lnh vc
giao thông vn ti có quy nh mc thu phí s dng ng b nh sau: 1. Xe ô tô kinh doanh vn ti hành khách
(xe ô tô ch ngi, các loi xe buýt vn ti hành khách công cng): Bng 70% mc thu phí quy nh ti im 1, im
2, im 3, im 4, im 5 Mc 1 Biu mc thu phí s dng ng b ban hành kèm theo Thông t s 293/2016/TT-BTC
ngày 15/11/ 2016 ca B trng B Tài chính quy nh mc thu, ch thu, np, min, qun lý và s dng phí s dng
ng b. 2. Xe ti, xe ô tô chuyên dùng, xe u kéo: Bng 90% mc thu phí quy nh ti im 2, im 3, im 4, im 5,
im 6, im 7, im 8 Mc 1 Biu mc thu phí s dng ng b ban hành kèm theo Thông t s 293/2016/TT-BTC.
S Tài chính ngh các S, ban ngành, n v và a phng cn c quy nh nêu trên thc hin và hng dn các n v
trc thuc thc hin m bo úng quy nh
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