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Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Toà án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, 

việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải 

viên tại Tòa án. 

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết Nghị định số 16/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo quy định.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập vào Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ tại địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn để xem nội dung và triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- BLĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyển 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 

 
Số:          /VP-NC 

V/v thông báo Nghị định số 

16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ  

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 3 năm 2021 
 

 

 

 

http://vanban.chinhphu.vn/
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