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Càn cu LuQt Tô chuc chinh qryèn dia phuong ngày 19/6/2015;

Càn cû Luqt Gid s6 I I/2012/QH13 ngày 20 thâng 6 nàm 2012;

Càn cû Nshi clinh sé 177/2013/ND-CP ngày I4/t I/2013 cûa Chînh phù
quy dinh cht ttét và huông dàn tht hành mü sé dièu cûa LuQt Gid;

Càn cû NShi dinh 149/2016/ND-CP ngày I I/l l/2016 cua B0 Tài chinh
sûa dôi, bô sung mQt sti dtèu cùa NShi dinh sii I 77/20 t 3/ND-CP ngày
I4/11/2013 cùo Chinh phù quy dinh chi ttét và huông dân thi hành m\t sti dtèu
cûa LuQt Gid;

Càn ca Thông tu sô 56/2014/TT-BTC ngay 28/4/2014 cùa Bç Tài chinh
huông dàn th$c hiçn Nghi dinh tti tZZtZOl3/ND-CP ngày 14/1t/2013 cùa Chinh
phù quy clinh chi ttét và haông dân thi hành mçt sé dièu cûa LuQt Gid;

Càn cû Thông tu 233/2016/TT-BTC ngày I l/11/2016 cùa B0 Tài chinh
sûa dôi, bô sung mOt s6 dièu cüa Thông tu 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 cûa

Ba Tài chinh huông dàn thwc hiên NShi dinh tô 177/201 3/ND-CP ngày
I4/11/2013 crla Chinh phù quy dinh chi ttâ và huông dàn thi hành mpt sô dtèu

cùa Ludt Gid;

Theo dà nghi cüa Gidm dôc So Tài chinh.

QUYET DINH:

Dièu 1. Bô sung danh mgc hà,ng hôa, dich vp thyc hiÇn kê khai giâ vào

Phlr lpc II tai Quyét dinh sô O9I}O|8/QD-UBND ngày O5/4l2Ol8 cüa Ûy ban

nhân dân tinh vè viÇc ban hành quy ttinh met sô nQi dung thr,rc hiÇn dàng kÿ giâ,

kê khai giâtrên dia ban tinh Hà Nam, nhu sau:

"r. Giâdich vp xe diÇn bôn banh vân chuyén khâch"

Diêu 2. Giao Sô Giao thông vân tâi:

1. Tiép nhQn vàn bân kê khai giâ dôi vôi hang hôa, dich vU quy dinh tai
Dièu I Quyét dlnh này cùa cânhân, tô chric thuQc Oôi tuqng kê khai giâ trên dia
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ban tinh mà không cô tên trong danh mpc thgc hiÇn kê khai giâ cüa Bô Tài
chinh, BQ quan lÿ chuyên ngành theo thâm q,ryèn.

2. LAp và güi danh sâch câc tô chürc, câ nhân thuQc dtii tugrry kê khai giâ
trên dia ban tïnh güi vè Sô Tài chinh dé tông hçrp trinh Üy ban nhân dân tinh ban
hanh thông bâo dôi vôi hàng hôa, dich vu quy dinh Dièu 1 Quyét dinh này.

Dièu 3. Quyét dinh này cô hiÇu lgc tù' ngày 20 thâng 4 nâm 2}lg.
Eièu 4. Chânh Vàn phèng Uÿ ban nhân dân tinh; Thü truông câc Sô,

ngành: Tài chinh, Giao thông vQn tâi, Vàn hôa Thé thao và Du lich; Çhf+ ticb Uÿ
ban nhân dân câc huyÇn, thanh ph6; câc tô chüc, câ nhân fien'gu4nrshiuropch
nhiÇm thi hành Quyét dinh này./gr .:, 01,, ,. . . ".

Noi nhfin:
- Vtu phông Chinh phü;
- TTTU, TTHDND, UBND tiNh;
- Cuc KTVBQPPL- B0 Tu phâp;
- Bô Tài chinh (dê /câo);
- Website Chinh phü;
- Nhu Diêu 3;
- Dài PTTH tinh; Bâo Hà Nam;
- Công thông tin diÇn tü cüa tinh;
- VPUB: LDVP, câc CV;
- Luu: VT, KT.
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