
UBND TỈNH HÀ NAM 

             SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-TCHCSN 
 

V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết quy định 

một số loại phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Hà Nam, ngày        tháng  09  năm 2020 

 

                       Kính gửi:  

  - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/112015 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Sở Tài chính Hà Nam đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về việc quy định 

một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam(Có dự thảo đính kèm) 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên 

môn nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với Dự thảo Tờ trình, 

Nghị quyết gửi về Sở Tài chính (qua phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp) 

trước ngày 20/09/2020 để Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện văn bản báo cáo 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp tới. 

Đề nghị Sở Thông tin và truyền thông thực hiện đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết để các đơn vị tham gia, đóng 

góp ý kiến. 

Sở Tài chính trân trọng đề nghị./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, TCHCSN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tạo 
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