
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

Số:          /STC-NS Sóc Trăng, ngày        tháng      năm 2020 

V/v đóng góp ý kiến đối với 

dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh  

 

                           

                          Kính gửi:  
 

 

 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

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

tỉnh Sóc Trăng. 
 

Thực hiện Công văn số 693/UBND-TH ngày 05/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

Thực hiện Công văn số 1765/UBND-TH ngày 13/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc dự kiến các nội dung chuẩn bị trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020;  

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-

HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 

số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng; 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương xem xét góp ý dự thảo Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc thay thế khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2017 và phụ lục 2, 4, 10, 11, 14, 16 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng, dự thảo được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Tài chính tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ: http://sotaichinh.soctrang.gov.vn, (mục 

lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật). 

http://sotaichinh.soctrang.gov.vn/
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Ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở Tài 

chính chậm nhất ngày 06/11/2020 để tổng hợp thông qua Sở Tư pháp thẩm 

định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. Sau ngày 06/11/2020 Sở Tài chính không nhận được văn bản góp 

ý thì xem như thống nhất với dự thảo.  

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông phối hợp đăng lên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện giúp Sở Tài chính hoàn thành 

nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP, NS. 
                      (Phẩm) 

GIÁM ĐỐC 
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