
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1729 /SNN-TCHC 

Về việc thực hiện thu phí và lệ phí 

tại Trung tâm PVHCC 

           Quảng Trị, ngày  21 tháng 10  năm 2019 

 
    

Kính gửi: Chi cục trưởng các Chi cục: Kiểm lâm, Thủy sản,  

               Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,  

               Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản. 

 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 30/9/2019 về  

thống nhất triển khai việc thu phí và lệ phí bằng hóa đơn điện tử trên phần mềm 

đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh; để tiến hành triển khai thực hiện, Sở đã có buổi làm việc với Ngân 

hàng Vietcombank chi nhánh Tỉnh Quảng Trị và Viễn thông Quảng Trị trong 

việc triển khai thực hiện các quy trình thu phí và lệ phí, theo đó Sở Nông nghiệp 

và PTNT và 2 đơn vị trên đã thống nhất mỗi cơ quan thuộc Sở sẽ tiến hành xuất 

hóa đơn riêng theo tên cơ quan mình khi tiến hành thu phí, lệ phí tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh.  

Để triển khai thực hiện việc thu phí và lệ phí trên, Sở Nông nghiệp và 

PTNT thông báo lịch làm việc với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tỉnh 

Quảng Trị và Viễn thông Quảng Trị để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng, cụ 

thể như sau: 

1. Chi cục Quản lý Chất lượng NLS và Thủy sản: 8h00 sáng thứ 3, ngày 

22/10/2019, tại Chi cục. 

2. Chi cục Thuỷ Sản: 9h00 sáng thứ 3, ngày 22/10/2019, tại Chi cục. 

3. Chi cục Trồng trọt và BVTV: 10h00 sáng thứ 3, ngày 22/10/2019, tại 

Chi cục. 

4. Chi cục Kiểm Lâm: 14h00 chiều thứ 3, ngày 22/10/2019, tại Chi cục. 

5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 14h00 chiều thứ 3, ngày 22/10/2019, tại Chi cục. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Ngân hàng VCB, VNPT Quảng Trị; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

Trần Thanh Hiền 
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