
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /STC-TCHCSN 

V/v đề nghị góp ý cho hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết quy định mức 

thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản 

lý và sử dụng các loại phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Bắc Kạn, ngày         tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: 

- Các Sở: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Xây 

dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, 

Thương binh và Xã hội; 

- Các đơn vị: Tỉnh Đoàn; Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2224/UBND-TH ngày 
14/4/2022 về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ 
hợp thường lệ giữa năm 2022, trong đó UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối 
hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, 
miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn thay thế Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh. 

Hiện nay, Sở Tài chính đã xây dựng hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các 
loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để đảm bảo thực hiện theo đúng trình 
tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự 
thảo Nghị quyết trước khi gửi cơ quan chức năng thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân 
dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Sở Tài chính đề nghị các 
cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo 
Nghị quyết nêu trên. Văn bản góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi về Sở 
Tài chính trước ngày 05/6/2022.  

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh tại 
địa chỉ http://backan.gov.vn và Trang thông tin điện tử Sở Tài chính 
http://sotaichinh.backan.gov.vn. 

Với nội dung trên, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 
phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm dự thảo hồ sơ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCHCSN (B.Ngọc). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Thị Hiền 
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