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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG 

 

Số:  264 /VP-HCC 

V/v Tổng hợp danh sách phí, 

lệ phí cấp huyện, xã để cấu 

hình thanh toán trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công 

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        
Quảng Trị, ngày 19 tháng 5  năm 2020 

 

Kính gửi: Các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Công 

Thương, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, KH&ĐT, 

GD&ĐT, TN&MT, Nội vụ, KH&CN, 

NN&PTNTTT&TT, Y tế 
                          
                                           

 Trong thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh) đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các sở triển khai thu phí, 

lệ phí tập trung tại Trung tâm đạt hiệu quả. Để đẩy mạnh hơn nữa cải cách TTHC 

và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc triển khai thanh toán trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

kính đề nghị các Sở chủ trì, tổng hợp danh sách thủ tục hành chính có phí, lệ phí 

của cấp huyện, xã (theo biểu mẫu kèm theo) và gửi về Văn phòng UBND tỉnh 

(Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh) trước ngày 28/5/2020. 

Sau khi tích hợp thành công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch 

vụ công tỉnh, trong quá trình sử dụng nếu có sự thay đổi phí và lệ phí, kính đề nghị 

các đơn vị chủ động gửi văn bản về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để 

kịp thời cập nhật phần mềm, phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

 Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp cùng thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:               KT. CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                      

       -  Như trên;             PHÓ VĂN PHÒNG  
 -  Các PCT UBND tỉnh;             

       -  UBND các huyện, TX và TP (Ph/h); 

 -  CVP, các PVP;                                                                                
     -  Lưu: VT.  
 

 

 

          

             Lê Hữu Phước    
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PHỤ LỤC 

Danh sách thủ tục hành chính có phí, lệ phí cấp huyện, xã 

(Kèm theo công văn số: 264/VP-HCC ngày 19/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. Thủ tục hành chính có mức phí, lệ phí cố định 

 

STT 
Mã thủ 

tục 
Tên thủ tục 

Căn 

cứ 

pháp 

lý 

Mức Phí Mức Lệ phí 

Trường hợp 

miễn giảm, 

mức tiền 

miễn giảm 

Tên đơn vị 

thụ hưởng 

Tên ngân hàng Số tài khoản 

thụ hưởng  

01          

02          

03          

….          

          

 

II. Thủ tục hành chính có mức phí, lệ phí xác định được sau khi thẩm định 

 

STT 
Mã thủ 

tục 

Tên thủ 

tục 

Căn cứ pháp lý Thông tin về Phí, Lệ phí Tên đơn vị thụ 

hưởng 

Tên ngân 

hàng 

Số tài 

khoản thụ 

hưởng 

Ghi chú 

01         

02         

03         

….         

         

Ghi chú:  
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