
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN    

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /GM-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xin ý kiến phương án thu phí/lệ phí hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

bằng biên lai điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc thu phí/lệ phí tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Dự thảo 

phương án tổ chức thu phí/lệ phí hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng biên lai 

điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Để bảo đảm nội dung phương 

án được chính xác, đầy đủ, có thể triển khai thực hiện ngay sau khi ban hành, Văn 

phòng UBND tỉnh tổ chức họp xin ý kiến các đơn vị như sau: 

1. Thành phần 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn các sở, ngành: Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn, Ngân hàng 

Vietinbank chi nhánh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

2. Nội dung: xem xét, thống nhất một số nội dung của phương án tổ chức 

thu phí/lệ phí hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng biên lai điện tử tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

3. Thời gian: bắt đầu từ 14h00’, ngày 03/11/2022 (thứ Năm).  

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 5. Tổ chức thực hiện 

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuẩn bị tài liệu, báo cáo 

phương án tại cuộc họp; 

 - Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu tài liệu kèm theo Giấy mời 

này để tham gia ý kiến tại cuộc họp (dự thảo Phương án, Báo cáo Tình hình sử 

dụng biên lai thu phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo giấy mời). 

 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC;  

- Lưu: VT, HCC (VLV). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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