
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:        /VP-TTPVHCC Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Quy định 

về thu phí, lệ phí trong giải 

quyết TTHC bằng biên lai 

điện tử tại Trung tâm PVHCC  

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Viettinbank Lạng Sơn, VNPT Lạng Sơn. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh  đã xây dựng dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành Quy định thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành 

chính bằng biên lai điện tử tại Trung tâm. 

Văn phòng UBND  tỉnh đề nghị  các cơ quan, đơn vị nghiên cứu , góp ý 

bằng văn bản đối với nội dung dư ̣thảo  Quyết định. Ý kiến góp ý của cơ quan 

gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp, trình UBND 

tỉnh theo quy định.  

(Có file điện tử dư ̣thảo Quyết điṇh và dự thảo Quy định gửi kèm theo) 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: NC, KSTTHC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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