UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1518
/BQL-KHTH
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Quy chế phối
hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công
trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ,
tiện ích công cộng trong khu vực cửa
khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng, ngày 29 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Tư pháp,
Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Cục
thuế tỉnh, cục Hải quan Cao Bằng, Bộ chỉ huy bộ đội Biên
phòng tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện: Thạch An, Quảng Hòa, Hạ
Lang, Trùng Khánh, Hà Quảng;
- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh (để đăng tải).
Thực hiện Công văn số 1460/UBND-TH ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Cao
Bằng V/v chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2020/QĐUBND của UBND tỉnh. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã tổ chức nghiên cứu xây dựng
xong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện
thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng
trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số
12/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (gửi kèm theo
văn bản này).
Để thực hiện đúng Quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm
bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và chất lượng nội dung dự thảo văn
bản. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh trân trọng đề nghị các quý cơ quan nghiên cứu, đóng
góp ý kiến đối với dự thảo nêu trên.
Các ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh trước ngày
10/10 /2021, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: kehoachtonghop.bqlkkt@gmail.com để
Ban Quản lý khu kinh tế tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Văn phòng Ban Quản lý KKT (để đăng tải);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (góp ý kiến);
- Lưu: VT, KHTH.
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