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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/2015/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Bổ sung Quyết ñịnh số 06/2014/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy ñịnh mức thu phí, lệ phí
và tỷ lệ phần trăm ñể lại cho ñơn vị thu phí, lệ phí
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,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 22/2012/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm
2012 của Chính phủ quy ñịnh về ñấu giá quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 82/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 174/2007/Nð-CP ngày 29
tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường ñối với chất thải rắn;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HðND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của
Hội ñồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số
01/2014/NQ-HðND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội ñồng nhân dân thành phố
Cần Thơ về việc quyết ñịnh danh mục và mức thu phí, lệ phí;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:

