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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 36/2020/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về lệ phí ñăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn về phí về lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ vào Nghị Quyết số 18/2020/NQ - HðND ngày 08 tháng 12 năm
2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy ñịnh về thu phí, lệ phí trên ñịa
bàn tỉnh Hà Nam
Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Lệ phí ñăng ký cư trú thực hiện theo ðiều 18 Nghị quyết số
18/2020/NQ-HðND ngày 08/12/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy
ñịnh về thu phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam.
ðiều 2. Sử dụng chứng từ thu:
Cơ quan, ñơn vị thu lệ phí phải lập và cấp biên lai cho ñối tượng nộp
lệ phí theo quy ñịnh hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử
dụng ấn chỉ thuế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, bãi bỏ quy ñịnh về lệ
phí ñăng ký cư trú tại Quyết ñịnh số 68/2016/Qð-UBND ngày 21/12/2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quyết ñịnh về lệ phí ñăng ký, quản lý cư trú trên
ñịa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh,
Kho bạc nhà nước Hà Nam hướng dẫn các ñơn vị tổ chức thu, nộp và quản lý,
sử dụng số thu lệ phí theo ñúng quy ñịnh.

