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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 224/UBND-ĐT Chợ Mới, ngày 10 tháng 02 năm 2023 
V/v triển khai Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND 

ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh An Giang  
 

 

Kính gửi: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới – Phú Tân; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Mới; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Căn  cứ Công văn số 1468/UBND-KTTH ngày 13 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

An Giang. 

Nhằm triển khai, thực hiện đúng quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan thực 

hiện các nội dung sau: 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang theo đúng quy định tại 

Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh.  

Có trách nhiệm lập, cấp biên lai cho đối tượng nộp phí theo quy định của 

pháp luật và lập tờ khai phí hàng tháng nộp cơ quan thuế cùng cấp; hàng năm 

phải quyết toán thu, chi theo quy định.  

Thực hiện lập dự toán thu phí căn cứ mức phí dự kiến và số lượng dịch vụ 

cung cấp trong năm; lập dự toán chi căn cứ nội dung chi tại khoản 2 Điều 5 

Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, đồng thời căn 

cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.  

2. Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới – Phú Tân, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch và Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Mới: 
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- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện 

theo dõi, tham mưu UBND huyện thẩm định, phê duyệt dự toán chi căn cứ nội 

dung chi tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Phí và lệ phí và căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định. 

Đồng thời, kiểm tra tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, 

cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định của Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới – Phú Tân bảo đảm chứng từ phục vụ 

cho công tác thu của đơn vị thu phí; kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

liên quan việc kê khai, thu, nộp, mở sổ sách, chứng từ kế toán và quyết toán phí 

theo quy định.  

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện: 

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan 

niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử huyện 

về tên phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp và văn bản quy định thu phí. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phản ánh bằng văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xử lý.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện đúng nội 

dung Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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