
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /QĐ-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày      tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xử lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Thông tư số số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; 

Căn cứ Quyết định số số 171/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xử lý thu, nộp và sử dụng tiền phí và lệ phí năm 2022 của Sở Xây 

dựng Cao Bằng như sau: 

  Chuyển từ tài khoản tạm thu số: 3511.0.1038046.00000 tại Kho bạc Nhà 

nước Cao Bằng kỳ này 950.000 đồng ( có bảng kê chi tiết kèm theo ). 

- Sang tài khoản số 7111 của Chi cục Thuế Thành phố, tại Kho bạc Nhà 

nước Cao Bằng số tiền là: 95.000 đồng ( Chín mươi lăm nghìn đồng chẵn./.)để 

trích nộp vào ngân sách nhà nước.     

- Sang tài khoản tiền gửi số: 3712.2.1038046.00000 tại Kho bạc Nhà nước 

Cao Bằng số tiền là: 855.000 đồng ( Tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn./.) 

để thanh toán nghiệp vụ chuyên môn.   

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;                     
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

 

 

                Đoàn Quốc Chính 
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