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V/v đăng dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về phí cải tạo, phục hồi 

môi trường; lệ phí trước bạ xe ô tô 

09 chỗ trở xuống. 

  

  

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                                                

          Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc hướng 

dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

Triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP 

ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 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; 

Thực hiện Công văn số 184/UBND-KTTH ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc xây 

dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh, Sở Tài chính đã 

hoàn thành dự thảo trình ban hành, gồm các dự thảo: 

1. Tờ trình của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được 

trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; lệ phí trước bạ ô tô chở người từ 09 

chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

2. Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn 

vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

3. Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ 

quan tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để việc thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản  PPL và đảm bảo kịp thời tiến độ, Sở 

Tài chính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho đăng các dự thảo trên cổng thông 

tin điện tử của UBND tỉnh (Có dự thảo kèm theo trên eOffice)./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                              - 

Lãnh đạo Sở; 

- C,PCVP Sở; 

- Phòng TH&TK; 

- Lưu: VT,  LG&CS. 
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