
 

 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:         /UBND - TCKH 
V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện 

Thông tư số 153/2013/TT - BTC ngày 

31/10/2013 của Bộ Tài chính 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hồng Lĩnh, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
 

  

Kính gửi:  

                       - Chi cục Thuế KV thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc; 

         - Công an thị xã Hồng Lĩnh; 

         - UBND các phường, xã. 

 
Thực hiện Văn bản số 4332/UBND - NC ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 153/2013/TT - BTC ngày 

31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu 

tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực 

lượng xử phạt vi phạm hành chính. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính theo đúng quy 

định; UBND thị xã yêu cầu các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, đánh giá 

tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài 

chính theo yêu cầu các nội dung tại đề cương. Thời kỳ đánh giá kể từ ngày 

Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực 

thi hành (16/12/2013) cho đến nay (Có đề cương chi tiết đính kèm). 

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá gửi về UBND thị xã (qua phòng Tài 

chính - Kế hoạch) trước ngày 16h ngày 11/8/2022 để tham mưu tổng hợp. Đây 

là nội dung quan trọng, đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời các nội dung trên và báo cáo đúng thời gian quy đinh./. 

 

 

Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

     - Phòng: TCKH; 

 - Lưu: VT. 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Tôn Quang Ngọc 
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