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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố văn bản do UBND tỉnh ban hành 

hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ quy định một số loại phí 
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 Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc

hội về Pháp lệnh Phí và Lệ phí; 
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 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 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 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 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 32/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 8; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Nay công bố văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành 

và bãi bỏ quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau: 
 
1. Văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành. 
1.1. Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 10/3/2003 về việc điều chỉnh bổ sung mức thu một 

số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
1.2. Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 21/02/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ an 

ninh quốc phòng. 
1.3. Quyết định số 154/2003/QĐ-UB ngày 21/4/2003 của UBND tỉnh về việc quy định về thu 

phí lưu kho đối với phương tiện vi phạm an toàn giao thông. 
1.4. Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định 

thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
1.5. Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành phí 

đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
 
2. Bãi bỏ quy định một số loại phí: 
2.1. Bãi bỏ quy định thu phí trông giữ xe, quy định tại Mục II Điều 1 Quyết định số 

291/2003/QĐ-UB ngày 10/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ thu phí dự thi, dự 
tuyển vào các trường CĐ, THCN, DN và điều chỉnh, quy định bổ sung một số mức thu sự nghiệp, 
thu phí trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Bãi bỏ quy định phí bến bãi quy định tại Mục 1, Điều 1, Quyết định số 551/2005/QĐ-



UBND ngày 21/9/2005 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi mức thu phí bến bãi và giá dịch 
vụ xếp dỡ hàng hoá, mức thu tiền sử dụng kho, sân kho bê tông Khu kiểm hoá của Khu kinh tế 
cửa khẩu thành phố Lào Cai. 

 
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục 

trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị; các tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
   CHỦ TỊCH  
     (đã ký) 

           Nguyễn Hữu Vạn 
 


