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 QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm dừng thực hiện quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về phiên họp 

thường kỳ tháng 9/2015;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 
Lào Cai về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, 
dự toán ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu 
tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 
năm 2016;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 968/TTr-STC ngày 25/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng thực hiện quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử 
dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại 
Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai từ 
ngày 01/01/2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành; 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 
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phố Lào Cai; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; 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


