
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ TÀI CHÍNH

Số:           /STC-QLNS
V/v: tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 57/2022/NQ - HĐND 
ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày         tháng 01 năm 2023

Kính gửi: 
        - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

       - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; 
       - Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Yên Bái; 
       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện văn bản số 4687/UBND-TC ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh 
về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐND ngày 
09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Tài chính 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn việc 
thực hiện Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức thu lệ phí, khi thực hiện các 
thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, mức 
thu lệ phí áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐND ngày 
09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội 
dung sau:

1. Quản lý thu, nộp lệ phí: 
- Lệ phí là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, tổ chức thu lệ phí phải 

nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.
- Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí 

trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật.

2. Công tác quyết toán: Hàng năm, tổ chức thu lệ phí phải quyết toán 
thu, chi theo quy định của luật phí và lệ phí, quy định về quản lý thuế và tổng 
hợp quyết toán năm theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 
137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo 
và tổng hợp quyết toán năm.

Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền lệ phí được trích để lại 
chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy 
định.
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Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố, căn cứ các văn bản hiện hành quy định về lệ phí và 
hướng dẫn của Sở Tài chính tại văn bản này để triển khai thực hiện đảm bảo 
theo đúng quy định./.

  
Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng QLNS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trang Nhung
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