
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINII BA R!A-VUNG  TAU Bc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

S: 4 /2O18tNQ-HDND Ba R/a-Ving Tàu, ngàyl'4 tháng 12 nãm 2018 

NGH! QUYET 
Sfra dôi, ho sung Biu 3 Ngh quyêt s 55120171NQ-HDND 

ngày 09 tháng 12 nàm 2017 cüa Hi dông nhân dan tinh Ba Ra-Vüng 
Tàu quy d1nh dnh müc hot dng phi cüa to dan cir 

trên dja bàn tinh Ba Ra-Vung Tàu 

HQI BONG NHAN DAN T!NH BA R!A-VUNG  TAU 
KHOA VI, KS( HQP TH1 CHIN 

Can thLuçt T chic chInh quyn djaphiroi'zg ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cz Lut ho cit dc5ng giám sat cza Quc hi và H.5i dng nhán dan 
ngày 20 tháng 11 nàm 2015, 

Can cz Lut Ban hành van ban quy phgm pháp luat  ngày 22 tháng 6 näm 
2015, 

Can ciLutNgán sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Xét To' trinh sá 176/?Tr-UBND ngày 30 tháng 10 nàm 2018 cia Uy ban 
nhán dan tinh v vic tha di, b sung Diu 3 Nghj quyeA't  s6' 55/2 01 7/NQ-
HDND ngOy 09 tháng 12 nàm 2017 cia H5i &ng nhdn dan tinh Ba Rja-Viing 
Tàu quy djnh djnh m&c hogt d5ng phi cia t dan cu trên dja bàn tz'nh Ba Rja-
Vüng Tàu, Báo cáo tham tra s 150/B C-BPC ngày 05 tháng 12 nám 2018 cia 
Ban Pháp ché' H5i dcng nhán dan tinh, kié'n tháo luçn cia dgi biéu H5i dng 
nhân dan tgi Icj) hQp. 

QUYET NGH4: 

Diu 1. Sfra all, b sung Biu 3 Ngh quyt s 55/2017/NQ-HDND 
ngày 09 tháng 12 nàm 2017 ella Hi ding nhân dan tinh Ba Rja-Vung Tàu 
quy dnh dnh mfrc hot dng phi cüa to dan ctr trên d!a  bàn tnh Ba Ra- 
VungTàu 

Diu 3 duçic süa all, b sung nhu sau: 

"Biu 3. Bjnh mfrc hot dng phi dlla T dan cii' 

1. T dan cu thuc các thôn, p, khu ph duçc huông mirc hot dng phi 
vói h s là 0,5 müc luong co si/t&tháng. 
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2. T dan cu thuc khu dan cu cüa huyn Con Dào dugc hthng mirc ho.t 
dng phI vth h s là 1,0 mirc lucing ca si/t/tháng. 

3. Ni dung chi cüa hoat  dng phI gm các khoãn nhu xàng Xe, SO sách, 
s , A A A A tra ni.roc de phiic vii trrc tiep cac hoat  d9ng thucing xuyen cua To dan cif. 

.x Dieu 2. To chirc thirc hiçn 

1. Giao lily ban nhãn dan tinh t chüc trin khai thc hin Nghj quyt nay. 

2. Giao Thi.räng trirc HOi  dng than dan, các Ban Hi ding nhãn dan và 
các dai  biu Hi ding than dan tinh giám sat vic th%rc hin Nghj quyêt. 

Diêu 3. Diu khoãn thi hành 
A A A A • . Ngh4 quyet nay da duqc Hçi dong than dan tmh Ba Ra-Vung Tau Khoa 

, , A - . p . p. A VI, Ky h9p thu Chm thong qua ngay 14 thang 12 nam 2018 va co h.ieu lirc ke tu 
ngày 24 tháng 12 nàm 2018.!. 

Noinhn: 
- Uy ban Thuôrng viii Quoc hi; 
- Vn phóng ChInh phii; 
- Bô Tu pháp (Cue KTVB); 
- B Ni vul; 
- TI'r. Tinh ày, Doàn DBQH tinh; 
- Ur. HDND tinh; UBND tinh; UBMT1QVN tinh; 
- Các Ban HDND tinh; dai biu HDND tinh; 
- Cáe Sr, ban, ngânh, doàn th trong tinh; 
- Ur. HDND, UBND các huyn, thj xä, thành phô; 
- Trung tam Cong báo và Tm h9c tinh; 
- Website HDND tinh; 
- Dài PH-rn tinh, Báo Ba Rja-Vung Tàu; 
- Luu: VT, SNV, TH.. 


	Page 1
	Page 2

