
                                                                                                          

UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 648/ STC-HCSN Bình Thuận, ngày 07 tháng 3 năm 2022 

V/v có ý kiến về đề nghị thẩm định 

Đề án thu phí thẩm định và cấp, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Lần 2) 

 

 

 

 

                                            

Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường. 

  

Sở Tài chính nhận được Công văn số 535/STNMT-CCBVMT ngày 

15/02/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc lấy ý kiến thẩm định Đề án 

thu phí thẩm định và cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận (lần 2). 

Qua xem xét, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Sở Tài chính nhận thấy dự thảo Đề án do Sở Tài nguyên và môi trường xây 

dựng phù hợp theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ 

phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Sở Tài nguyên và môi trường đã tiếp thu, hoàn chỉnh, bổ sung đầy đủ theo ý 

kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3925/STC-HCSN ngày 15/11/2021.  

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, đề nghị Tài nguyên và môi 

trường nghiên cứu, hoàn chỉnh./.  

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, HCSN (Ngoan). 

 

 
 Bùi Thị Hồng Thuỷ 
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