
UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CV-VP 
Về việc triển khai thực hiện  

Thông tư 86/2020/TT-BTC;  

Thông tư 88/2020/TT-BTC  

của Bộ Tài chính 

Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm 2020 

 
 

Kính gửi:  - Chi cục Thuế huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành: Thông tư số 

86/2020/TT-BTC Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao (Thông tư này 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021);  

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

88/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 

tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 11 năm 2020). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế huyện, các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao nghiên cứu các Thông tư nêu trên để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- CVP, các PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đ/tải); 

- Lưu VT,TH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Tùng 
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