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QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh mức thu phí bảo vệ môi trường
ñối với khai thác khoáng sản
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 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 quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2008/Nð-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về
phí bảo vệ môi trường ñối với khai thác khoáng sản;
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;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa ñổi, bổ sung
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;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính
về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;

