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Số:  24/2008/NQ-HĐND                     Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2008 

 

  
NGHỊ QUYẾT  

 Về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người  
dưới 10 chỗ ngồi; mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIII – KỲ HỌP THỨ 14 

 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày  16/12/2002; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;  

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;  

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;    

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 

47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; 

 Căn cứ Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 

47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của 

liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; 

           Sau khi xem xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 02/12/2008 của UBND tỉnh 

Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 64/BC- HĐND ngày 05/12/2008 của Ban Kinh tế và 

Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 
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QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 

chỗ ngồi (kể cả lái xe); mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai như sau: 

1. Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả 
lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 10% giá trị ô tô tại thời điểm trước bạ.  

2. Mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai cụ 

thể như sau: 

Mức thu: 

S TT Nội dung Mức thu  

1 Cấp bản sao từ sổ gốc 3.000 đồng/bản 

2 Chứng thực bản sao từ bản chính 

2.000 đồng/trang; Từ trang thứ 3 trở lên thu 

mỗi trang 1.000 đồng/trang; Tối đa thu không 

quá 100.000 đồng/bản  

3 Chứng thực chữ ký 10.000 đồng /trường hợp 
 

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí đối với trường hợp cấp bản 

sao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 79/2007/NĐ-

CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ được thực hiện theo quy định hiện hành của 

UBND tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/01/2009 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho 
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh 

chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 14 thông 

qua ngày 12/12/2008  và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. 

 
                                                                                     CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

(đã ký) 
 

 
Sùng Chúng 

 


