
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& 'fo2Sk/QD-UBND Ninh BInh, ngày 09 tháng 10 nàm 2020 

QUYET DNH 
V vic Ban hành Quy djnh t chü'c thu phi, 1 phi và các 

khoãn thu djch vi khác trong giãi quyt thu titc hành chInh 
ti Trung tam Phic vii hành chInh cong tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TNH NINH B!NH 

Can th Lut T chic chInh quyn dja phuv71g ngày 19 tháng 6 nám 2015,' 

Can ct Luçt Ngán sách nhà nu'&c ngày 25 tháng 6 nàm 2015,' 

Can ct Lut PhI và 1phI ngày 25 tháng 11 nãm 2015; 

Can thNghj djnh s 120/2016/ND-CT ngày23 tháng 8 nàm 2016 cia ChInh 
phi quy df nh chi tiêt và hith'ng dan thi hành m5t so diêu c2a Lu2t Phi và 1phi; 

Can c& Nghj djn/i s 61/2018/ND-CT ngày 23 tháng 4 nám 2018 cia ChInh 
phi ye thrc hin co' chê mç5t tha, m(5t ci'a lien thông trong giái quyêt thi tyc hành 
ch Inh; 

Can th Quj4t cl/nh sá 45/2016/QD-TTg ngày 19 tháng 10 nãm 2016 cia Thi 
tu'ó'ng Chinh phz ye vic tiép nhçn ho so', trá kêt qua giái quyét thi tyc hành chinh 
qua d/ch vy bu'u chInh cOng ich,' 

Can cz' Thông tu s 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 nàm 2016 cia Bç3 
trtrd'ng Bó Tài chInh hu'ó'ng dan viçc in, phát hành, quán lj và st dyng các logi 
chthig th' thu tién phI, l phi thui5c ngán sách nhà nuó'c; 

COn ct' Thông tu s 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 nOm 2016 cia B5 
trtràng Bç5 Tài chInh htró'ng dan thu và quán lj các khoán thu ngán sách nhà nzthc 
qua Kho bgc Nhà nu'àc; 

COn cz' Thông tu' s 13/201 7/TT-BTC ngày 15 tháng 02 nOm 2017 cia B5 
tru'o'ng B5 TOi chinh quy cl/nh quán l thu, chi bOng tiên mit qua h thông Kho bgc 
Nhà nithc; 

COn th Thông tu s 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 nOm 2018 cia B5 
trzthng Bó Tài chinh tha dôi, ho sung m5t so diéu cia Thông tu' so 13/201 7/TT- BTC 
ngOy 15 tháng 02 nOm 2017 cja Bó tru'fng Bó Tài chinh quy cl/nh quàn lj thu, chi 
bang tién mçt qua h thông Kho bgc Nhà nuàc; 

Theo d ngh/ cia Giám dc SO' Tài chinh tgi VOn bàn s 2244 /STC-QLNS 
ngày 30 tháng 9 nOm 2020. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh to chirc thu phi, 1 phi 

vâ các khoán thu djch vit khác trong giâi quyêt thu tçic hành chInh tai  Trung tam 
Phiic vi hành chinh cong tinh Ninh BInh. 

UY BAN NHAN DAN 
TINH NINH B!NH 
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lJiêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k ban hành. 
Diéu 3. Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh, Giám dc Sà Tài chjnh, 

Giám dôc Kho bac  Nba nithc tinh, Ciic truâng Cc Thuê tinh, Thu tnthng các So', 
ban, ngành thuc tinh, Giám dôc Trung tam Phiic vii hành chjnh cong tinh, Giám 
dôc Ngân hang Thucing mai  Co phãn Ngoi thucmg Vit Nam - Chi nhánh Ninh 
BInh, Giám dôc Vin thông Ninh BInh va các ca quan, to chirc, cá nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi nhân: 
- Nh,.r Diêu 3; 
- Van phông ChInh phü; 
- TT Tinhüy; TI' HDND tinh; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Doan DBQH tinh; 
- Uy ban M1'TQ Vit Nam tinh; 
- Các co quan don vj trén dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, TP; 
- LDVP UBND tinh; 
- Luu: VT, TTPVHCC. 

PhongQDTTPV1KC 

TM. UY BAN NHAN DAN 

KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

Tong Quang Thin 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phtic 

QUY D!NH 
tic thu phi, I phi và các khoãn thu djch vii khác trong giãi quyt 
h chinh ti Trung tam Phic viii hành chInh cong tinh Ninh BInh. 
kern theo Quyé't djnh só4rZWQD-UBND ngàyo9tháng  10 nárn 2020 

cia Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh) 

Chtro'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phtm vi diêu chinh, dôi tu'çrng áp diing 

1. Pham vi diu chinh: Quy djnh nay Quy djnh v hInh thirc, quy trInh to chüc 
thu phI, l phi và các khoãn thu djch vv khác trong giái quyêt thu tVc  hành chInh, 
cung cap djch vIi cong cüa các Co quan, don vj ti Trung tam Phiic v11 hành chjnh 
cong tinh Ninh BInh (sau day gçi tat là Trung tam). 

2. Di tuçmg áp diing: Quy djnh nay ducc áp ding dôi vâi các Co quail, d(m 
vj, to chi'rc, Ca nhân thirc hin giâi quyêt thu tVc  hành chInh, cung cap djch vii cong 
tai Trung tam. 

Diêu 2. HInh thfrc, phirong pháp và thoi diem thu 

1. V hlnh thirc thu: Vic thu phi, 1 phi và các khoân thu djch v khác cüa 
CáC co quan, don vj tti Trung tam duçc thc hin thông qua các hmnh thirc: Thu bang 
tiên mt; thu bang chuyên khoân thông qua tài khoàn chuyên thu hotc CáC hInh thirc 
kháC theo quy djnh cua pháp lutt. 

2. Phirong pháp thu: Toàn hO hot dng thu phi, l phi và các khoán thu djch vi 
khac trong giái quyêt thu tçic hành chrnh, cung Cap djCh vçi cOng tti Trung tam do Ngân 
hang Thirong mti Co phân Ngoi thuong Vit Nam - Chi nhánh Ninh BInh (sau day gi 
tat là Ngân hang) thirc hin thu hO ngay tti Trung tam thông qua chirc nàng "Hóa don, 
Biên lai din tiY' dugc câu hInh trên phân mêm mOt  cira din tr ho.c qua các hmnh thirc 
thu khác theo quy djnh cua pháp lut. 

3. Thai dim thu phi, 1 phi và các khoân thu djch viii khác: Duc thirc hin 
ngay khi nOp  ho so thu tc hành chInh, trong qua trInh xi.r thu tiic hành chinh hoc 
sau khi hoàn thành thu tVc  hành chinh, tüy thuOc  vào quy djnh cii the dôi vth tirng 
thu tuc hành chinh và thirc tin triên khai dam bào vic thu phi, l phi, thu djch vi 
khác duc thun igi, don giãn, hiu qua và dung quy djnh. 
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Diêu 3. Phân mm, biên Iai, hóa do'n, tài khoãn chuyên thu phi, 1 phi vã 
tãi khoãn thu dich vi khác 

1. Phân mém thu phi, 1 phi và các khoan thu djch vii khác: Chirc nãng thu 
phi, 1 phi và các khoãn thu djch v11 khác duçc câu hInh trén phân mêm mt cira din 
ti:r tai  Trung tam. 

2. Biên lai thu phi, l phi và hóa don thu djch vçi: 

a) DM vád các thu tiic hành chInh, djch vii cong có phát sinh phi, l phi t?i  Trung 
tam se sr diing biên lai din tu' (cac co quan, don vj dä däng k3 vth co quan Thus) 
trên phân mêm mt cu'a din tir hotc các hInh thu'c khác theo quy djnh cüa pháp lutt. 

b) Di vi các khoán thu djch vi phát sinh kern theo thu tic hành chinh, djch 
vii cong sê su' diing hóa don din tu' (co quan, don vi dä dãng k vi co quan Thu) 
trên phân mêm mt cu'a din tu' hoc các hInh thü'c khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Tnräng hçp h thng gp sir c nhu mt din, hii hông phn cu'ng, phn 
rnêm, chua dãng kr biên lai diên tu', hóa don din tu' vâi co quan thuê hoc các sir 
cô khác ma không the tao,  phát hành biên lai din tu', hóa don din tfr thI có the sir 
diing biên lai giây và hóa don giây hotc các hInh thüc khác theo quy djnh hin hành. 

3. Tài khoãn chuyên thu phi, l phi và tài khoán thu djch vii khác 

a) Tài khoân chuyên thu phi, l phi duçic mu' tai  Ngân hang (Ngân hang 
Thirong mai  Co phân Ngoi thuong Vit Nam - Chi nhánh Ninh BInh), do Thu 
truu'ng các co quan, don vi lam chü tài khoãn và chi thrcic su' ding âê tp trung các 
khoân thu phi, 1 phi phát sinh hang ngày tai  Trung tam; không duçic su' ding dê 
thanh toán hotc su' diing vào các mic dich khác. 

Truu'c ngày müng 05 hang tháng (trithng hçip ngày müng 05 là ngày nghi cuôi 
tuân hotc ngày nghi l thI thirc hin vào ngày lam vic truu'c ngày nghi cuôi tuân, 
ngày nghi 1), Ngân hang thirc hin rà soát, dôi chiêu, xác nhn vi các co quan, don 
vj so thu phi, 1 phi (bang cà biên lai din tu' và biên lai giây) dôi v&i các giao djch 
phát sinh cüa tháng lien kê tnru'c do (hoc dôi chiêu dt xuât theo yëu câu cüa co 
quan, don vj), chuyên toàn b so tiên phi, 1 phi thu ducic ye tài khoãn phi, 1 phi 
chu' np ngân sách cüa co quan, don v  mu'  tai  Kho  bac  Nhà nithc dê ké khai, np 
vào ngân sách nhà nuâc theo quy djnh cüa Lut Phi và 1 phi. 

b) Tài khoãn thu djch vii khác: Duçic mu' tai  Ngân hang, do Thu truâng các 
Co quan, don vj lam chü tài khoán, dê tp hp các khoán thu djch vii khác phát sinh 
kern theo các thu tiic hành chjnh, djch vi cong có phát sinh khoân thu djch vii khác 
tai Trung tam; vic dôi chiêu, chuyên so thu djch vii ye tài khoân thu djch vii cüa các 
Co quan, don vi do Thu trithng CáC Co quan, don vj thóa thun thông nhât vói Ngân 
hang dê thrc hin. 

4. Tin lài tài khoãn chuyên thu, tin läi tài khoãn thu djch vii khác và các u'u 
dãi v tài chInh (néu co) duçic quán l, su' dung theo quy djnh cüa Nhà nuu'c. 
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Chirong II 
QUY TRINH THU 

Diêu 4. Quy trInh thu phI, 1 phi và các khoãn thu djch viii khác di vói 
trtrô'ng hçrp thu ngay khi np ho so' thu tiic hành chinh 

1. Dôi vâi trLthng hçip các Ca quan, don vj chua thirc hin trin khai biên lai 
din tir, hóa don din ti'r 

a) Sau khi nhn h so hçip l; cong chrc, vien chirc lam vic tai  các quy tiêp 
nhn ho so in Thông báo np phi, 1 phi tir h thông phân mêm mt cüa din ti:r và hithng 
dan to chic, ca nhan den quay thu tiên cüa Ngân hang ti Trung tam (dan vj duc üy 
nhim thu) dê np tiên; dOng th?ñ nêu rO ho so chi duçic giái quyêt sau khi tO chirc, Ca 
nhân hoàn thành viêc np phi, 1 phi và các khoán thu djch vi khác theo quy djnh. 

Di vOi các loai phi, l phi và cac khoàn thu djch viii khác chua xác djnh duçic 
so tiênphãi np tti thi diem np ho so thu t1ic hành chInh thI Thông báo phâi ghi 
rö là so tiên phãi np së có thông báo ci the sau; 

b). Can ctr Thông báo np phi, l phi và các khoân thu djch v11 khác cüa các 
Ca quan, don vj, Ngân hang thirc hin thu phi, 1 phi, thu djch vii khác và xác nhtn 
trên Thông báo np phi, 1 phi; 

c). Trên co s xác nhn cña Ngân hang v vic dã thu phI, l phi, thu djch vii 
khác ti Thông báo np phi, l phi (Ngân hang dóng dâu "DA THU TIEN" trén 
Thông báo np phi, 1 phi,— cOng chirc, viên chirc lam vic ti quay luu Thông báo 
nay dê lam can cü dôi chiêu vi Ngân hang); cong chüc, viên chüc lam vic ti các 
quay tiêp nhn ho so in Giây tiêp nhn ho soya hçn trâ kêt qua, thirc hin phát hành 
biên lai giây và hóa don giây güi cho các to chüc, cá nhân theo quy djnh. 

2. Di vâi trrnng hqp cac co quan, don vj dã thirc hin triên khai biên lai din 
tr, hóa don din tü 

a) Sau khi nh.n h so h'p l; cOng chüc, ien chirc lam vic ti các quy tip 
nhn ho so in Giây tiêp nhtn ho so và hçn trâ két qua (trên Giây tiêp nhn ho soya 
hçn trã kêt qua có ghi thông tin ye ten phi, 1 phi và các khoàn thu djch vit khác phâi 
np, so tiên phái np, thi diem np, các hInh thirc np, so tài khoân ngân hang) tir 
h thông phân mêm mt cira din tir và huing dan to chirc, cá nhân den quay thu 
tiên cüa Ngân hang tai  Trung tam (dan vj dixçc 1iy nhim thu) dé np phI, l phi và 
các khoân thu djch vii khác; dOng thai nêu rO ho so chi ducc giãi quyêt sau khi tO 
chüc, Ca nhân hoàn thành vic np phi, 1 phi và các khoân thu djch vi1 khác. 

Di vci các loai phi,1 phi và các khoân thu djch v1i khác chua xác djnh duçc 
so tiên phâi np tii thai diem np ho so thu tic hành chInh thI phâi ghi rô là so tiên 
phâi np së có thông báo ci the sau; 

b). Can ci'r thông tin np phI, l phi vâ các khoán thu djch vii khác ghi trén 
Giây tiêp nhn ho so và hçn trâ kêt qua, Ngân hang thrc hin thu phi, l phi, thu djch 
vii khác và xac nhn trên h thông phân mem là dã thu tien; 
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c). Trên cor sâ xác nhn cüa Ngân hang trén h thng phn mm v vic dã 
thu phI, 1 phi, thu djch vii khác; cong chcrc, vien chirc lam vic tui các quy tip 
nhân ho so thirc hin tao  va phãt hành biên lai din t1r, hóa don din tir cho các to 
chüc, cá nhân theo quy djnh. 

Diu 5. Quy trInh thu phi, 1 phi Va CC khoãn thu dlch  vi khác di vói 
trtrô'ng hçrp thu trong qua trInh giãi quyêt ho so' thu tic hành chInh 

1. Sau khi nhn h so hçp l, cong chtrc, viên chüc lam vic tai  các quay tiêp 
nhnhô so in Giây tiêp nhn hO so và hçn trã két qua (trén Giây tiêp nhn ho so và hçn 
trâ kêt qua có ghi thông tin ye ten phi, l phi và các khoãn thu djch v khác phãi np, 
so tiên phãi np, thi diem np, các hInh thirc np, sO tài khoãn ngân hang) tir h thông 
phân mêm môt ci:ra diên tü; hung dan cho tO chüc, cá nhân biêt vic thu phI, l phi và 
các khoãn thu djch vi khác së duçyc thirc hin trong qua trInh giái quyêt ho so. 

2. Dn thi dim yêu cu np phi, l phi, thu djch v1i khác, co quan, don vj 
giãi quyêt ho so (hoc cong chirc, viên chirc lam vic t?i  các quay tiêp nhn ho so) 
có trách nhim thông báo (bang van ban) cho to chirc, cá nhân ye vic np phi, l 
phi và các khoân thu djch vu khác; nôi dung thông báo gOm: Ten phi, l phi và khoán 
thu djch vv khác phãi np, so tiên phái np, thi diem np, các hInh thrc np, so tài 
khoân ngân hang dê các tO chirc, cá nhân biêt 1ra ch9n hInh thirc np; dOng thai neu 
rO ho so chi duçrc giãi quyêt sau khi to chirc, cá nhân hoãn thành vic np phi, l phi 
và các khoân thu dich vu khác. 

3. Khi nhn duçic thông báo v khoãn thu phi, 1 phi và các khoán thu djch vi.i 
khác, to chtrc, cá nhân lira ch9n hInh thüc np phü hop và thirc hin vic np phi, l 
phi và các khoán thu djch vii khác. 

4. Trén co si xác nhn cüa Ngân hang tren h thng phn mém ye vic dã thu 
phi, 1 phi va các khoán thu djch vikhac (truYng hçip chua áp diing biên lai, hóa don 
din tir thI ngân hang xác nhtn "DA THU TIEN" trên thông báo cüa don vj cho tO 
chtrc, cá nhân ye vic np phi, 1 phi va các khoân thu djch vii khác hotc (to chü'c/cá 
nhân np tai  Trung tam) va cung cap cho cOng chtrc, viên chirc lam vic tai  quay tiêp 
nhtn ho so hoc trén Giây tiêp nhn ho so và hçn trâ kêt qua hoc Ngân hang thông 
báo cho cOng chüc, viên chüc lam vic tai  quay tiêp nhQn ho so khi có yêu câu (doi 
vii tnrng hop khOng np tai  Trung tam)); cong chüc, vien chtrc lam vic tai  các quay 
tiep nh.n ho so thirc hin tao  và phát hành biên lai din tir, hóa don din tü cho to 
chü'c, cá nhân, dông thai tiêp tic giãi quyêt ho so thu tiic hanh chInh. 

Diêu 6. Quy trInh thu phi, 1 phi và các khoãn thu djch v11 khác dôi v&i 
tr.ro'ng hçrp thu sau khi có kêt qua giãi quyêt ho so' thu tiic hành chinh 

1 Sau khi nhân ho so hop ie, cOng chirc, viên chuc lam viec tai cac quay tiep 
nhân ho so in Giây tiêp nhn ho so và hen tra két qua (trên Giây tiep nhn ho so va 
hen trã kêt qua có ghi thông tin ye ten phi, 1 phi va cac khoan thu djch vi khác phai 
np, sO tien phâi np, thi diem np, các hinh thüc np, sO tài khoan ngân hang) th 
h thng phAn mm mt cüa din tr; hthng dn tO chüc, cá nhân biêt vic thu phi, 
1 phi va các khoãn thu djch vii khác së duc thirc hin k.hi nhn k& qua va thông 
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báo cho t chirc, cá nhân bit 1ira ch9n hmnh thirc np phi, 1 phi và các khoán thu 
djch vli khác. 

2. Khi nhân dwc thông tin v& h so, t chüc, cá nhân 1ira chn hInh thirc np 
phü hqp và thirc hin vic np phi, 1 phi và các khoãn thu djch vi khác. 

3. Trên co sâ xác nhn cüa Ngân hang trén h tMng phn mm ye vic dä thu 
phi, lê phi và các khoan thu dich vikhac (tnrmg hçp chija áp diing biên lai, hóa don 
din tir thI ngân hang xác nhtn "DA THU TIEN" trén thông báo cüa don vi cho to 
chirc, cá nhân ye vic np phi, 1 phi và các khoán thu djch vi khác hotc (t chirc/cá 
nhân np tai  Trung tam) và cung cap cho cong chüc, viên chc lam vic tai  quay tiép 
nhân ho so hoAc trên Giây tiêp nhn ho so và hçn trâ kêt qua hoc Ngân hang thông 
báo cho cong chrc, viên chirc lam vic tti quay tiêp nhgtn ho so khi có yeu câu (di 
vth trutYng hçp không nôp tai Trung tam)); cOng chüc, viên chüc lam vic ti các 
quâytiêp nhn ho so thrc hin to và phát hành biên lai din tü, hóa don din tü' cho 
các to chüc, cá nhân. 

Diêu 7. Quy trinh thu phi, 1 phi và các khoãn thu djch viii khác qua don 
vj cung u'ng dlch v11 biru chInh cong Ich 

T chirc, cá nhân thuc hiên np h so thu tiic hành chInh, phi, l phi và các 
khoán thu djch vit khác thông qua djch vii bru chInh cong ich. Dan vj cung irng djch 
vii bu'u chinh cong ich tiên hành tiêp nhtn và gi:ri ho so cüa to chi:rc, cá nhân den 
Trung tam, np phi, lê phi, các khoãn thu djch vii khác và nh.n kêt qua theo quy 
trInh duçic quy dnh tii Diêu 4, Diêu 5, Diêu 6 Quy djnh nay. To chCrc, cá nhân së 
nhn kêt qua và biên lai thu phi, 1 phi, hóa don thu djch vii khác do don vj cung 1rng 
djch v11 bLru chinh cong ich chuyên trá. 

Trong tmng hçip nay, t chüc, cá nhân së chi trã phi djch vi cho don vj cung 
üng djch v11 bu'u chinh cOng ich theo thóa thun. 

Diêu 8. Quy trInh thu phi, 1 phi và các khoãn thu djch v1i khác di vó'i 
tru'ô'ng hçrp thy'c hin ho so' triyc tuyên 

Khi thirc hin np h so trrc tuyn, h thng phtn mm mt ci:ra din t1r së tir 
dng thông báo sO phi, l phi, so thu djch v11 khác phâi np, thai diem np và các 
hInh thirc nôp dê to chü'c, Ca nhân biêt, thirc hin. 

T chirc, cá nhân thirc hin vic np phi, l phi, cáckhoãn thu djch vu khác 
va nhân kêt qua theo quy trInh thrgc quy djnh tai  Diêu 4, Diêu 5, Diêu 6, Diêu 7 Quy 
djnh nay. 

ljiêu 9. Quy trinh hüy biên lai thu phi, 1 phi, hóa don 

1. Trong qua trInh thu phi, 1 phi, thu djch v1i khác có sai sot, can diêu chinh, 
xóa, hüy biên lai thu phi, 1 phi, boa don thu djch vii khác dã in trên h thông thI co 
quan, don vj phôi hçp vth Ngan hang thrc hin các quy trInh nghip vii theo quy 
dinh hin hành. 

2. Co quan, don vj chiu trách nhim theo döi biên lai, hóa don hüy; biên lai, 
hóa don phát hành mâi theo quy djnh y vic phát hành va sir diing biên lai, boa don 
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cUa co quan Thu& hoàn trá h so, hoàn tin phi, 1 phi, các kboán thu djch vii dã thu 
cho to chüc, cá nhân (neu co). 

3. Tnthng hçp hüy biên lai, hóa don ma phâi hoàn trá tin phi, 1 phi, các 
khoân dich vu dã thu, dã bach toán vào tài khoãn chuyên thu thI các co quan, don vj 
phôi hçp thrc hin theo quy djnh sü ding và quân 1' tài khoãn cüa Ngân hang. 

Chirong III 
TO CHI5'C THU'C HI1N 

Diêu 10. Trách nhim cüa các co quan, don vj có lien quan 

1. Các co quail, don vj thirc hin thu tic hành chInh có hoit dng thu phi, 1 
phI và các khoán thu djch viii tti Trung tam: 

a) Can cir các quy djnh cüa nba rnthc 1p dir toán thu phi, 1 phi và các khoãn 
thu djch vii khác hang näm ciing vói vic 1p dir toán thu, chi cüa co quan, don vj, 
giri Sä Tài chInh thâm djnh; 

b) Kr kt hçp dng djch vi biên lai din tir, hóa don din tir vth Vin thông 
Ninh BInh; phôi hcip vâi Trung tam và Vin thông Ninh BInh tto 1p biên lai, boa 
don din t1r trén phân mém mt cira din tü và däng k' vâi co quan Thuê theo quy 
dinh, to chtrc thu các khoãn phi, 1 phi, thu djch vii khác ti Trung tam theo quy djnh; 
thirc hin vic xóa hoc buy các biên lai chua sir ding (dã üy nhim) con den thai 
diem bat dâu sir ding biên lai din tü (nêu không con nhu âu str diing tiêp); 

c) Thirc hin vic np các khoán phi, 1 phi vào Ngân sách nhà nithc và quãn 
1', sir diving so phi, 1 phi, thu djch vi khác duçic dê 1i don vj theo dung quy djnh 
cüa Luât PhI và lé phi, các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan và quy djnh nay. 

2. S& Tài chInh 

a) HuOng dn các co quan, don vj ltp dir toán thu các khoán phi, 1 phi và thu 
djch vi khác tii Trung tam cüng vth vic 1p dir toán thu, chi hang nãm cüa co quan, 
don vj, thâm dnh, trInh UBND tinh theo quy djnh; 

b) Hithng dn Trung tam và các co quan, don vj t chirc thu, np các khoân 
phi, lê phi và thu dich viii khác tai  Trung tam; quán 1', sir diing so phi, 1 phi, thu djch 
vu khác duoc de 1ii don vj dam bão hiu qua, dung miic dIch và theo dung quy djnh 
cüa Lust  Phi và 1 phi, các quy djnh cüa pháp 1u.t có lien quan và quy djnh nay. 

3. Trung tam có trách nhim phM hap vth S Tài chinh, Ciic Thus tinh, Kho 
bac Nba nuâc tinh, Ngân hang, Vin thông Ninh BInh và CáC Co quan, don vj có lien 
quan theo dOi vic thrc hin quy trInh thu phi, 1 phi và các khoán thu djch vi khác 
tai Trung tam. 

4. Ciic Thu tinh chü trI, hithng dn CáC Co quan, don vj dang k~'  biên lai din 
tt'r, boa don din tu; thirc hin quy trInh phát hành, báo cáo tInh hInh sfr diing biên lai, 
hóa don và các nghip vit phát sinh theo quy djnh ye quán 1, sü dimg các loi chirng 
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tr thu phi, 1 phi, thu djch vi khác thuôc ngân sách nba nuc; kê khai, thu, np, quán 
1, str ding, thanh quyêt toán biên lai thu phi, 1 phi, hóa dan thu djch vçi. 

5. Kho bac Nhà niic tinh có trách nhim hrnrng dn các ca quan, dan vj mi 
tài khoãn, sir diing tài khoãn thu phi, 1 phi, thu dch vi1 và thirc hin quy trInh thu, 
np phi, 1 phi, thu djch vii theo dung quy djnh. 

6. Ngân hang ngoti thiiang Vit Nam - Chi nhánh Ninh BInh có trách nhim 
to chüc vic thu phi, 1 phi và các khoán thu djch vii theo ñy nhim cüa các c 
quan, dan vj hoc các hInh thirc khác theo dung quy djnh; to chtrc thirc hin kê 
toán, quail 1r  dông tiên, dam báo chuyên tiên ttr tài khoán cüa ca quan, dan vj m 
tai Ngân hang den tài khoân phi, 1 phI ch np ngân sách cüa ca quan, dan vj m& 
ti Kho bac  Nba nrc, chuyên tiên den tài khoân thu djch vii cüa ca quan, dan vi 
dung thñ gian, quy trInh. 

7. Thu tnring các dan vj cung 1rng djch v1i buu chInh cong Ich có trách nhim 
tO chirc vic thu và chuyên np phi, 1 phi và các khoãn thu djch vii khác cüa các tO 
chuc, Ca nhân theo dung quy djnh. 

8. Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu Co khO khän, vrnYng mac, các ca 
quan, dan vi,  t chirc, Ca nhân phân ánh kjp thai ye Sà Tài chinh de tong hçip, báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh sua dôi, ho sung cho phu hcip./. 

7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

		2020-10-09T13:57:10+0700




