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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu nhập 

thấp đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: “Hộ gia 

đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, 

quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có 

thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa 

phương” và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 

730/UBND-TH ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây 

dựng Quyết định quy định mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định quy định mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng, như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính 

phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh 

doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải 

đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy 

định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”. Do đó, UBND tỉnh 

cần thiết phải ban hành Quyết định quy định mức thu nhập thấp đối với hộ gia 

đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng làm cơ sở xem xét hộ không phải đăng ký hộ 

kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 79 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

Dự thảo 
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 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Quy định mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình được quy định tại Điều 1 

của Quyết định làm cơ sở xem xét hộ không phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy 

định tại khoản 2 Điều 79 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Quan điểm, cơ sở đề xuất mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: 

Việc nghiên cứu, xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu 

nhập thấp đối với hộ gia đình phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 

01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá 

nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: “Hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp 

thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp 

luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân”. 

Như vậy, đối với các hộ kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập cá nhân theo quy định trên có mức doanh thu bình quân khoảng 

8.333.333 đồng/tháng. 

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất quy định mức thu nhập thấp 

đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối với khu vực nông thôn từ 

5.000.000 đồng/tháng trở xuống (tương đương 60% mức doanh thu bình quân 

hàng tháng của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế giá 

trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân); đối với khu vực thành thị từ 6.000.000 

đồng/tháng trở xuống (tương đương 72% mức doanh thu bình quân hàng tháng 

của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế giá trị gia tăng 

và thuế thu nhập cá nhân). 

Lý giải thêm việc đề xuất quy định mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo mức thu nhập của hộ/tháng mà không tính theo 

bình quân đầu người/tháng: Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, 

việc kê khai, tính thuế của hộ kinh doanh theo doanh thu của hộ kinh doanh; đồng 

thời, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy 

định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký 

thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động 

kinh doanh của hộ”. Ngoài ra, đối với trường hợp hộ kinh doanh chỉ có 1 người 

hoặc 2 người, nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người thì sẽ không phù hợp 

(chẳng hạn nếu tính hộ có thu nhập thấp ở khu vực thành thị là hộ có mức thu 

nhập bình quân đầu người dưới 2.000.000 đồng/người/tháng; như vậy sẽ có 
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trường hợp hộ kinh doanh ở khu vực thành thị có thu nhập 2.000.000 đồng/tháng 

vẫn phải đăng ký hộ kinh doanh do hộ chỉ có 1 người). 

 III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Dự thảo Quyết định đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Công văn số ……/SKHĐT-ĐKKD ngày …../4/2022 

và đăng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Hết thời hạn lấy ý kiến, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia để 

chỉnh lý dự thảo (có bản giải trình, tiếp thu ý kiến kèm theo). 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VĂN BẢN 

Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều: 

Điều 1: Quy định mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

 - Khu vực nông thôn: hộ có thu nhập từ 5.000.000 đồng/tháng trở xuống. 

- Khu vực thành thị: hộ có thu nhập từ 6.000.000 đồng/tháng trở xuống. 

Điều 2: Quy định về phạm vi áp dụng: Mức thu nhập thấp đối với hộ gia 

đình được quy định tại Điều 1 của Quyết định làm cơ sở xem xét hộ không phải 

đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 79 của Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp. 

 Điều 3: Quy định về trách nhiệm tổ chức thi hành. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định mức thu nhập thấp đối với hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

 (Đính kèm dự thảo Quyết định quy định mức thu nhập thấp đối với hộ gia 

đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và văn bản đóng góp ý kiến của các cơ quan có 

liên quan)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTr, ĐKKD.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Thành Nam 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-04-19T15:33:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




