CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 04-8-2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 176/2015/NQ-HðND

21
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về lệ phí ñăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2013;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: số 57/2002/Nð-CP ngày 03/6/2002
quy ñịnh chi tiết Thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; số 24/2006/Nð-CP ngày
06/3/2006 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày
03/6/2002; số 05/1999/Nð-CP ngày 03/02/1999 quy ñịnh về Chứng minh nhân
dân; số 170/2007/Nð-CP ngày 19/11/2007 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị
ñịnh số 05/1999/Nð-CP ngày 03/02/1999;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002
hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh của Pháp lệnh về phí, lệ phí; số 45/2006/TTBTC ngày 25/5/2006 sửa ñổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày
24/7/2002; số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết ñịnh của HðND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét ñề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4438/TTr-UBND ngày 02 tháng 7
năm 2015;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các ðại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Nghị quyết này quy ñịnh về ñối tượng, mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí
ñăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
Trường hợp thực hiện cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới thực
hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân mới.
2. ðối tượng áp dụng:

