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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục và mức thu tối đa 26 loại phí thuộc 9 lĩnh
vực và 9 loại lệ phí thuộc 3 lĩnh vực phát sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (kèm theo
phụ lục I).
Điều 2. Về chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí
1. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn
của Bộ Tài chính về phí, lệ phí ban hành quyết định cụ thể về mức thu, chế độ thu
nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này
phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng đối tượng. Trước khi ban hành
quyết định, UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và các ban
HĐND tỉnh, sau đó báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.
2. Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành quyết định về thu đối với các loại
phí, lệ phí nói trên, việc thu các khoản phí, lệ phí được thực hiện như sau:
a) Các khoản thu phí và lệ phí đã có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, có
quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh trước đây
thì tiếp tục thực hiện theo các quy định đó cho đến khi có văn bản quy định mới của
UBND tỉnh;
b) Các khoản thu phí và lệ phí chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính thì
chưa được phép thu cho đến khi có văn bản quy định mới của UBND tỉnh.
Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị
quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị sửa đổi, bổ sung các
khoản thu về phí và lệ phí, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các
ban HĐND tỉnh căn cứ quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và tình
hình thực tế của địa phương để quyết định việc sửa đổi, bổ sung và báo cáo HĐND
tỉnh trong kỳ họp gần nhất.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 55/2003/NQ-HĐVII ngày 17/01/2003
của HĐND tỉnh Bình Thuận và 19 văn bản của Thường trực HĐND tỉnh được ủy
quyền của HĐND tỉnh ban hành từ tháng 4/2003 đến tháng 5/2007 về thu phí và lệ
phí theo đề nghị của UBND tỉnh (danh mục kèm theo phụ lục II).
Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu
HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc
thực hiện Nghị quyết này.

