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  UBND TỈNH KON TUM 

   SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:            /TB-STNMT  Kon Tum, ngày          tháng          năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
Về việc phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức biên lai điện tử 

 

       Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo đến Cục Thuế tỉnh Kon Tum 

việc phát hành biên lai điện tử như sau: 
1.Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG.  
- Mã số thuế:  6100109019.          

- Địa chỉ giao dịch: Số 06 Ngô Thì Nhậm– P Trường Chinh – Tp. Kon Tum – 

Tỉnh Kon Tum. 

 - Tổ chức thu loại phí, lệ phí: (Có Phụ lục 01 kèm theo). 

- Số điện thoại giao dịch:  02603 915 441. 

2. Địa điểm thu phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí, lệ 
phí tại: 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum – Số 70 Lê Hồng Phong, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường – Số 06 Ngô Thì Nhậm, phường 

Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí :  
- Biên lai không mệnh giá, không liên từ số 0000001 đến số 0005000. 

- Số biên lai này đăng ký sử dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 
05/10/2020. 

- Tên phần mềm tạo Biên lai điện tử: Phần mềm VNPT-Invoice. 

- Tên nhà cung cấp giải pháp biên lai thu tiền phí, lệ phí điện tử: Tổng Công 

ty dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone). 
- Trách nhiệm của các phòng, đơn vị có liên quan: 

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính: Xuất biên lai điện tử đối với các khoản thu 

phí, lệ phí thu tại đơn vị. Theo dõi tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí để báo 
cáo (quý,  năm). Hàng tháng, tổng hợp kê khai và nộp số tiền phí, lệ phí vào ngân 

sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành. 
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+ Văn phòng Sở theo dõi, chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum 
xuất biên lai điện tử đối với các khoản thu phí, lệ phí thu tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh Kon Tum. Hàng tháng, tổng hợp đối chiếu số liệu thu phí, lệ 
phí với phòng Kế hoạch – Tài chính, kịp thời phối hợp thống kê, báo cáo số liệu 
theo quy định.  

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để cục thuế biết ,phối hợp./.  
Nơi nhận:                                                            
- Như trên; 
- Sở Tài chính (P/h); 

- KBNN tỉnh (P/h); 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công (P/h); 

- Các PGĐ Sở (c/đạo); 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/hiện);  

- Bộ phận TN&TKQ của Sở TN&MT tại TT 

PVHCC (t/hiện); 
- Lưu: VT, KHTC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Lộc 
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PHỤ LỤC 01: 
DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ 

 

STT Tên loại phí, lệ phí 
Ghi 
chú 

1 Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản   

2 Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoán sản   

3 Phí thẩm định cấp phép đo đạc   

4 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp   

5 

Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước,công trình thủy 
lợi   

6 Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt   

7 Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất   

8 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất.   
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