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UBND THA.N}1 PHO HA NOT  CONG HOA xA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM 
S CONG THLNG Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc 

      

S& 3B /SCT-QLTM 

V/v thirc hin Hip dnh Thuang 
mai Viêt Nam — Cu Ba 

Ha Nói, ngàyoO tháng näm 2020 

Kmnh gui: Các doanh nghip san xut, xut nhp khu trén dja 
bàn thành phô Ha NOi 

Thrc hin kin chi dao  cüa UBND thành ph Ha Ni tti van bàn s 

6734/VP-KT ngày 12/8/2020 v thc hin Quy& djnh s 1 173/QD-TTg ngày 03 

thàng 8 11am 2020 cüa Thu tiróng ChInh phu; 

S Cong Thixcmg d nghj các doanh nghip san xut, xut nhp khu trên 

dja bàn thành ph Ha Ni nghiôn cüu và thçrc hin các vn bàn huóiig dan, quy 

djnh thirc hin Hip djnh Thuang mi Vit Nam — Cu Ba, bao gm: 

- Nghj dlnh  s 39/2020/ND-CP ngày 03/4/2020 cUa ChInh phü quy dnh 

thug sut thu nhp khu ixu dãi dc bit cüa Viêt Nam d thirc hin Wp djnh 

Thumig mi Vit Nam — Cu Ba giai don 2020 - 2023 và diu kin dugc huó'ng 

thu sut thu thp khu iru dãi dc bit theo Hiêp ctinh. 

- Thông tu s 08/TT-BCT ngày 08/4/2020 cüa B Cong Thuang quy djnh 

thc hin Quy tc xut xü trong Hip djnh Thành 1p khu virc thrnmg mti Vit 

Nam—CuBa. 

Trong trixng hgp có khó khän, vuàng mac, d nghj các do'n vj và doanh 

nghip gui van bàn kin nghj v So Cong Thumg và các SO, ngành lien quan 

tng hcip, báo cáo UBNID Thành ph và các B, ngành xem xét giái quyt./. -z_---- 

Ncinhân: 
- Nhu trên; 
- Die GD Si (d b/c); 
-Các die PGD Sâ; 
- P QLCN; 
- Lru: VT, QLTMPTD. 
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