
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRÀ CÚ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

         Số: 392/UBND-TH                                     Trà Cú, ngày 31 tháng 3 năm 2023  

      V/v rà soát mức thu phí, lệ phí 
         đối với hoạt động cung cấp 
            dịch vụ công trực tuyến 

 
      

 
                                   

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện; 

- Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh Trà Cú; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 749/STC-QLG&NS ngày 30/3/2023 của Sở Tài 
chính về việc rà soát mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng phòng Tài chính – Kế 
hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành huyện, Văn phòng đăng ký 

đất đai – chi nhánh Trà Cú, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát mức thu 
phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo nội dung 

Công văn số 749/STC-QLG&NS ngày 30/3/2023 của Sở Tài chính (đính kèm). 
Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện) trong ngày 06/4/2023 để 
báo cáo về trên theo quy định./.   
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.   
  

        KT. CHỦ TỊCH 
        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

         Huỳnh Văn Nghị 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-31T10:43:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-31T13:53:20+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




