
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

  Số: 2790/SYT-KHTC 

V/v góp ý dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 120/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật phí và lệ 

phí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 11  tháng 10    năm 2019 

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế 

Theo nội dung Công văn số 2453/STC-HCSN ngày 09 tháng 10 năm 

2019 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật phí và lệ phí. 

Để có cơ sở góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật phí và lệ phí của Bộ Tài chính, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tham 

gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với nội dung dự thảo nêu trên về Sở Y tế 

(Phòng Kế hoạch Tài chính) chậm nhất ngày 15 tháng 10 năm 2019, đồng thời 

gửi file về địa chỉ mail: pcbinh@angiang.gov.vn để tổng hợp. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, P.KHTC. 

(Đính kèm Công văn 10983/BTC-CST và dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

120/2016/NĐ-CP của Bộ Tài chính) 

GIÁM ĐỐC 

 

                  Từ Quốc Tuấn 
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