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CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 07-02-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 01/2020/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh
thuộc lĩnh vực phí và lệ phí
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa 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 và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HðND ngày 10/12/2019 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 17 bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội ñồng nhân
dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực phí và lệ phí;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 38/TTr-STC ngày 26
tháng 12 năm 2019 và ý kiến thẩm ñịnh của Giám ñốc Sở Tư pháp tại các Báo cáo:
Số 185/BC-STP ngày 11/11/2019, số 186/BC-STP ngày 11/11/2019, số 187/BC-STP
ngày 11/11/2019, số 188/BC-STP ngày 11/11/2019, số 189/BC-STP ngày 11/11/2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vựcphí và
lệ phí, cụ thể như sau:
1. Quyết ñịnhsố 281/2004/Qð-UBND ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh về
việc ban hành phí sử dụng vỉa hè và bến, bãi, mặt nước vào mục ñích sản xuất kinh
doanh áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Quyết ñịnhsố 30/2008/Qð-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh về bãi
miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
3. Quyết ñịnhsố 71/2008/Qð-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh về việc
ñiều chỉnh Quyết ñịnh số 30/2008/Qð-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh về bãi
miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
4. Quyết ñịnhsố 03/2009/Qð-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh về việc
ban hành phí xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
5. Quyết ñịnh số 04/2010/Qð-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc
ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phí xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ban hành tại
Quyết ñịnh số 03/2009/Qð-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh.

