
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /STC-QLGCS&DN  Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 
 

V/v xin ý kiến góp ý đối với các dự 

thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết HĐND tỉnh. 

 

 

 

       Kính gửi:  
 

 

 

- Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thuế Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 
 

                          

Căn cứ Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 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; 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để việc xây dựng văn bản sát với điều kiện 

thực tiễn, khả thi trong triển khai thực hiện, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, 

đơn vị có ý kiến tham gia đối với dự thảo: 

1. Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với Phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ 

thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

2. Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số khoản phí thẩm 

định thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ngoài nội dung tham gia góp ý dự 

thảo Nghị quyết, khẩn trương hoàn thiện Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép môi trường và đề án thu phí thẩm định về lĩnh vực tài 

nguyên nước gửi bản chính thức cho Sở Tài chính; báo cáo đánh giá việc tổ chức 

thực hiện thu và quản lý, sử dụng các khoản phí trên theo các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh từ năm 2017 đến nay (gửi đồng thời với văn bản tham gia góp ý). 

Ý kiến tham gia góp ý đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố gửi về 

Sở Tài chính chậm nhất ngày 03/11/2021. 

(Sở Tài chính gửi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh kèm theo Công văn này) 
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Do thời gian gấp, Sở Tài chính trân trọng đề nghị các sở, ngành, đơn vị và 

các huyện, thành phố quan tâm, cho ý kiến góp ý vào các dự thảo để Sở Tài 

chính kịp thời triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng: QLNS, TCHCSN; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Lưu VT, QLGCS&DN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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