
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT        Đắk Lắk, ngày         tháng         năm 2020 

V/v triển khai Nghị quyết số 

954/2020/UBTVQH14 ngày 

02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

  

 

 

Kính gửi:  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Sở Tài chính. 

 

 

 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế 

thu nhập cá nhân. 

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị 

liên quan theo dõi, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, hướng dẫn 

và triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu UBND 

tỉnh theo quy định. 

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội được đăng tải trên Công thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ 

http://www.daklak.gov.vn tại mục văn bản quy phạm pháp luật). 

Nhận được Công văn này, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (ThN_10b). 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vinh 

 

http://www.daklak.gov.vn/
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