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NGHỊ QUYẾT
ban hành quy ñịnh về lệ phí cấp biển số nhà
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 23
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy ñịnh
chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa ñổi,
bổ sung một số ðiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03/6/2002 của Chính
phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện các quy ñịnh của Pháp luật về Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa
ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;
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 ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2006/Qð-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế ñánh số và gắn biển số nhà;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 681/TTr-UBND ngày 17/3/2010 của UBND
tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của HðND tỉnh quy ñịnh lệ phí cấp biển số nhà
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách
HðND tỉnh và ý kiến của ðại biểu HðND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành quy ñịnh về lệ phí cấp biển số nhà trên ñịa bàn tỉnh Quảng
Ngãi như sau:
1. ðối tượng nộp lệ phí:
Tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân có nhà ở, công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Ngãi.

