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Lào Cai, ngày 25 tháng  06  năm 2008 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố hết hiệu lực thi hành Quyết định 96/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc ban hành Lệ phí an ninh trật tự  

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 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 06/3/2006 của Chính phủ về việc 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 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 Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng 

các khoản đóng góp của nhân dân; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tại Tờ trình số 36/TTr-STC ngày 26/3/2008, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Công bố hết hiệu lực thi hành Quyết định 96/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Lệ phí an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 Lý do: Bãi bỏ phí an ninh trật tự theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, 

chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. 

 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Văn hoá, thể thao và du 

lịch, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./. 
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