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THÔNG BÁO 

Thực hiện thay đổi mức thu phí, lệ phí theo  

Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính 

 

Căn cứ Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Căn cứ Công văn số 342/UBND-TH ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo mức thu phí, lệ phí 

trong lĩnh vực khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường cụ thể như sau: 

 

 TT Tên phí, lệ phí Mức thu 

1 
Phí khai thác và sử dụng dữ 

liệu về môi trường 

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu 

mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 

22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2020 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và 

sử dụng dữ liệu về môi trường. 

 

Kể từ ngày 01/07/2021 trở đi, thực hiện thu phí 100% theo Biểu mức thu phí 

ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết để thuận tiện trong thực hiện thủ 

tục hành chính./. 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Các phòng,ban, đơn vị thuộc sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT,VP(Diệu). 

GIÁM ĐỐC 
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