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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND 
tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước; quản lý 
và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước, kinh phí cấp bù thủy lợi phí từ công trình 

thủy lợi 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 Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
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 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 
28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 
ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 115/
TTr-STC ngày 23 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của 
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước; quản 
lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước, kinh phí cấp bù thủy lợi phí từ công trình 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2017. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
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