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Lào Cai, ngày  09  tháng 02 năm 2022 

                          
 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn thuộc Sở. 
 

 Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC 
ngày 24/12/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 áp dụng từ ngày 
01/01/2022 đến ngày 30/6/2022. Theo đó, Văn phòng Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở khẩn trương rà soát, kiểm 
tra, tổng hợp các khoản phí, lệ phí phát sinh kể từ ngày 01/01/2022 đến nay, 
chưa áp dụng mức hỗ trợ theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC, đề nghị phối 

hợp với Văn phòng Sở thực hiện đối chiếu và điều chỉnh số thu phí, lệ phí đảm 
bảo theo đúng quy định. Thời gian điều chỉnh chậm nhất đến ngày 15/02/2022.  

Đây là một nội dung quan trọng, liên quan đến trách nhiệm thu, nộp các 
khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Do vậy, Văn phòng Sở đề nghị các phòng 

chuyên môn quan tâm, phối hợp và sớm triển khai thực hiện (quá thời gian trên các 
phòng chuyên môn có liên quan mà không phối hợp với Văn phòng Sở để điều chỉnh 

phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật) ./. 

Nơi nhận:                                                                           TL.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Lãnh đạo Sở;                                                                              
- Lưu: VT, VP. 
 
 
 

 
 

                                                                                          Nguyễn Thị Nhung 
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