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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử dụng
phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm và phí cung cấp thông tin
về giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền
với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ
về ñăng ký giao dịch bảo ñảm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 05/2012/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về ñăng ký giao dịch bảo ñảm, trợ giúp
pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016
của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp
quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền trên ñất;
Căn cứ Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo ñảm;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4
năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt ñộng của Văn phòng
ñăng ký ñất ñai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

