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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

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

__________ _________________________________ 

Số: 14/NQ-HðND                         Phú Thọ, ngày  15 tháng 12 năm 2014 

  
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HðND ngày 18/8/2011 của 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy ñịnh mức thu lệ phí trước bạ ñối với  
ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

_________________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy ñịnh chi 
tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ về lệ phí trước bạ; Nghị ñịnh số 23/2013/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ Sửa ñổi bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 
6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài 
chính sửa ñổi một số ñiều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 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; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 5111/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và thảo luận. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HðND ngày 18 tháng 8 năm 2011 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy ñịnh mức thu lệ phí trước bạ ñối với ô tô 
chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ.  
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Mức thu lệ phí trước bạ lần ñầu ñối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả 
lái xe) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ là 10% theo quy ñịnh tại Thông tư số 34/2013/TT-
BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính. 

ðiều 2. Lệ phí trước bạ ñối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái 
xe) quy ñịnh tại Nghị quyết này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu 
lệ phí phải nộp ñầy ñủ, kịp thời 100% số lệ phí thực thu ñược vào ngân sách Nhà 
nước theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoá XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2015./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

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

__________ _________________________________ 

Số: 14/NQ-HðND                         Phú Thọ, ngày  15 tháng 12 năm 2014 

  
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HðND ngày 18/8/2011 của 

 Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy ñịnh mức thu lệ phí trước bạ ñối với  
ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

_________________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy ñịnh chi 
tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ về lệ phí trước bạ; Nghị ñịnh số 23/2013/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ Sửa ñổi bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 
6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài 
chính sửa ñổi một số ñiều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 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; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 5111/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và thảo luận. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HðND ngày 18 tháng 8 năm 2011 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy ñịnh mức thu lệ phí trước bạ ñối với ô tô 
chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ.  



CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-01-2015 73

2 
 

Mức thu lệ phí trước bạ lần ñầu ñối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả 
lái xe) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ là 10% theo quy ñịnh tại Thông tư số 34/2013/TT-
BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính. 

ðiều 2. Lệ phí trước bạ ñối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái 
xe) quy ñịnh tại Nghị quyết này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu 
lệ phí phải nộp ñầy ñủ, kịp thời 100% số lệ phí thực thu ñược vào ngân sách Nhà 
nước theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoá XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2015./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 

 

 


