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Kính gửi:   

 - Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Sở Tư pháp; 

                  - Sở Tài nguyên Môi trường; 

                  - Kho bạc nhà nước tỉnh; 

                  - Cục Thuế; 

                  - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

  

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Để chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 

XII và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, 

Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến về nội dung Dự thảo và 

gửi về Sở Tài chính trước ngày 08/11/2019 để tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm 

định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Nếu quá thời hạn nêu trên, các 

đơn vị không có văn bản tham gia góp ý thì Sở Tài chính xem như các đơn vị 

thống nhất với Dự thảo. 

Đồng thời, Sở Tài chính kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự 

thảo Quyết định nêu trên trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

(Các nội dung Dự thảo được gửi kèm công văn này và đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: http://stc.binhdinh.gov.vn, chuyên 

mục Văn bản mới nhất) 

http://stc.binhdinh.gov.vn/
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Sở Tài chính rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, 

đơn vị./. 

 

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để biết); 

- Đăng trang web STC;       
- Lưu: VT, HCSN, QLNS. 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hưng 
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