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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm ñịnh
cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 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 tháng 3 năm 2006 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6
năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện các Quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung
Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công
thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày
23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Quản lý thuế và Nghị ñịnh số 83/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ;
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;

