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CÔNG BÁO/Số 27/Ngày 07-8-2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 25/2017/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh về mức thu, chế ñộ thu, nộp và quản lý lệ phí ñăng ký cư trú,
lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 4
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 Cư trú ngày 11 tháng 7 năm 2013;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 05/1999/Nð-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính
phủ về chứng minh nhân dân;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
về việc Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 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;
Xét Tờ trình số 1992/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh về mức thu, chế ñộ thu, nộp và quản lý lệ phí ñăng ký cư trú,
lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể:
1. Lệ phí ñăng ký cư trú:
a) ðối tượng nộp lệ phí ñăng ký cư trú:

