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QUYẾT ĐỊNH 
Về mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản 
phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo 
Luật Phí và lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 1021a/
TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo 
đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

1. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sản khác theo quy định của 
pháp luật tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Mức thu phí 
STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu

1 Đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng/hồ sơ 80.000
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2 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm Đồng/hồ sơ 70.000

3 Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký Đồng/hồ sơ 60.000

4 Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng/hồ sơ 20.000

3. Cơ quan thu phí
Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện, thành phố.
4. Quản lý, sử dụng số tiền phí thu được
4.1. Cơ quan thu phí được trích lại đơn vị thu 50% trên tổng số tiền, nộp ngân 

sách nhà nước 50%.
4.2. Quản lý và sử dụng: 
a) Nguồn thu  phí thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính; 
b) Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, 

phát hành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ; chứng từ thu tiền phí, lệ 
phí.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01tháng 01 năm 2017.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước 
tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong


