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                   Lạng Sơn, ngày  17  tháng 8  năm 2020 
               

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xử lý nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực sử dụng  

thiết bị bức xạ tháng 7 năm 2020 
   

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 chủ Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử; 

Căn cứ số dư tiền phí, lệ phí kiểm soát bức xạ thu thực tế tại đơn vị trong tháng 
7 năm 2020; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử lý các khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thẩm định cấp giấy phép 
sử dụng thiết bị bức xạ và lệ phí cấp giấy phép hoạt động thiết bị bức xạ tháng 7 năm 
2020 theo bảng chi tiết dưới đây: 

                                                                                             ĐVT: đồng 
Chia ra 

TT Nội dung Tổng số thu Được để lại chi 
theo quy định 

Nộp ngân sách NN 

1 
Phí thẩm định an toàn 
phóng xạ, bức xạ, an ninh 
hạt nhân 

11.400.000 9.690.000 1.710.000 

2 
Lệ phí cấp phép hoạt động 

sử dụng thiết bị bức xạ 
400.000  400.000 

 Tổng cộng 11.800.000 9.690.000 2.110.000 

Điều 2. Căn cứ số phí, lệ phí phân bổ được để lại Văn phòng có kế hoạch chi 
hoạt động theo quy định.  

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này. 
 Nơi nhận:                                                                                

- KBNN tỉnh ; 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, KT. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 

 

Nguyễn Thị Hà 
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