152

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 05-01-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2009/Qð-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho
người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày
03/6/2002 Quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; số 24/2006/Nð-CP ngày
06/3/2006 về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP
ngày 03/6/2002 của Chính phủ và số 34/2008/Nð-CP ngày 25/3/2008 quy ñịnh về
tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày
24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số
45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC
ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí,
lệ phí và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí
thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của HðND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 58/2008/NQ-HðND ngày 16/12/2008 của HðND tỉnh
về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài trên ñịa bàn
tỉnh Quảng Ngãi;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 2976/STC-QLGCS
ngày 29/12/2008 về việc ban hành các quy ñịnh về phí, lệ phí áp dụng trên ñịa bàn
tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài trên ñịa
bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:
1. ðối tượng nộp lệ phí
Người sử dụng lao ñộng khi làm thủ tục ñể ñược cơ quan quản lý nhà nước
Việt Nam cấp giấy phép lao ñộng, gia hạn giấy phép lao ñộng và cấp lại giấy phép

