04

CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 15-02-2017

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/2017/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 02 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4
năm 2014 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính
về quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 215/TTr-STC ngày 20
tháng 01 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quyết ñịnh này quy ñịnh về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế ñể thu giá dịch vụ sử dụng cảng cá.
ðiều 2. ðối tượng chi trả giá dịch vụ
1. Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñược cung ứng dịch vụ sử dụng cảng cá trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Không thu giá dịch vụ ñối với tàu thuyền vào neo, ñậu ñể tránh trú bão tại
cảng cá.

