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

 HUYỆN BẮC BÌNH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

  Số: 3021/UBND-NC                           Bắc Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

 

 

                               

         

                Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1263/STTTT-BCVT&CNTT ngày 02/11/2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc khẩn trương triển khai biên lai tự in 

thu phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (đính kèm các văn bản liên 

quan). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình yêu cầu các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện (có thu phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính), 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo thực hiện đăng ký và triển 

khai biên lai tự in đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính, thu phí, lệ phí để thanh toán trực tuyến theo đúng hướng dẫn của Cơ 

quan Thuế và Sở Thông tin và Truyền thông (có đính kèm văn bản), gửi Thông 

báo phát hành biên lai tự in và Mẫu biên lai của cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 12/11/2022 để tổng hợp, gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong phối hợp, hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đăng ký biên lai tự in./. 

                                                                                          
Nơi nhận:                                                                                                 
- Như Kính gửi; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, NC.                                                               
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v: khẩn trương triển khai biên lai 

tự in thu phí, lệ phí giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính 
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