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QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
          

UỶ 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, 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, lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

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;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 1032a/
TTr-STC  ngày 20 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai để chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định 
giá, gồm:

1. Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc thu Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

   Số: 152/2016/QĐ-UBND          

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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2. Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc thu Phí qua đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3. Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc thu Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

4. Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

5. Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc thu Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

6. Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 

7. Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai để thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính:

1. Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc thu Phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh; Chủ tịch UBND 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./.
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