
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR Bc 1p - Tij do - Hinh phñc 

S: I2O23/NQ-I-rDND Quáng Trj, ngày tháng näm 2023 

NGH! QUYET 
A A .A A A Sira doi, bo sung m9t so dieu cua Ngh quyet so 13/2022/NQ-HBND ngay 

15/4/2022 cüa Hi dng nhãn dan tinh quy djnh rnfrc thu, mien, giãm; ch d 
thu, n9p cac khoan phi va lç phi thu9c tham quyen quyet d!nh  cua H9i dong 

nhân dan tinh Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THI'J' 

Can ciLut Tc chz-c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Can cz Luat  tha dcii, bd sung mt sd dku cia Luat  Td ch&c Chinh phñ Va 

Lugt To chz-c chInh quyên djaphitong ngày 22 tháng 11 nãm 2019; 
Can c& Lut PhI và l phi ngày 25 tháng 11 nàm 2015; 
Can cz Nghj djnh so' 120/2016/ND-GP ngày 23 tháng 8 nám 2016 cza 

ChInh phii quy djnh chi tiêt và hwó'ng dan thi hành mç5t so diêu cüa Lut PhI và l 
phI; 

Can cii- Thông tu- s6 85/2019/77'-BTC ngày 29/11/2019 cáa Bó frithng Bô 
Tài chInh hiráng dan vêphI và l phi thu5c thám quyén quyét djnh cüa Hi dng 
nhán dan tinh, thành phô tryc thu5c Trung u-o'ng; 

án cü' Thong tu- sO' 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 cza Bç5 tru'Ong Bç 
Tài chInh tha dOi, bô sung m5t sO diêu cza Thông tjrsO 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 cia Bç5 trzthng Bç5 Tài chInh hirOng dan véphI và l phi thuc thám 
quyên quyêt djnh cüa H5i dOng nhán dan tin/i, thành phô tryc thuc Trung wong, 

Can ci Thông tu- sO 75/2022/T/T-BTC ngày 22/12/2 022 cüa Bó tru'&ng Bó 
Tài chinh quy cl/nh mác thu, chê d5 thu, n(5p và quán l3 1phI clang kj cit tri; 

Xét T& trinh sO /TTr-UBND ngày tháng... .nám 2023 cüa Uy ban 
nhán dan tinh ye dé nghi sira dOi, bô sung Nghj quyêt sO 13/2022/NQ-HDND ngày 
15/4/2022 cza Ho! dông nhân dan tinh quy d/nh m&c thu, mien, giám; ché d5 thu 
nç5p các khoán phI và l phi thuç5c thám quyên quyêt cl/nh cüa Hç3i dOng nhán dan 
tinh, Báo cáo thám tra cia Ban Kinh té - Ngán sách; j kiên tháo 1uç2n cüa Dgi biêu 
H5i dOng nhdn dan tgi IgT hQp. 

QUYET NGH: 
•A A A A • A A Bieu 1. Sura dom, bo sung mçt so dieu cua Ngh quyet so 13/2022/NQ-

HBND quy d1nh muc thu, min, giãm; ch d thu, np các khoãn phi và I phi 
thuc thâm quyn quyet dlnh  cüa Hi d4ng nhan dan tinh 

1. Sra di, b sung khoân 4 Diu 1 nhu sau: 
a) Süa di, bt sung dim a khoán 4 Diu 1 nhtr sau: 
"a) PhI thäm quan di tich ljch sü: 
- Giãm 50% müc phi thäm quan di tIch ljch sü di vói các tru6ng hçip sau: 
+ Nguii duqc hithng chInh sách i.ru dãi huing thii van hóa theo quy djnh tai 

Diu 2 Quyêt djnh si 170/2003/QD-TTg ngày 14/8/2003 cüa Thu tithng ChInh phü 
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v"ChInh sách iru dâi hu&ng th van boa", tnring hcip khó xác djnh thI chi cn có 
giây xác nh.n cüa UBND xâ, phung, thj trãn nai ngi.thi do cu trü; 

+ Ngui khuy& tt nng theo quy djnh tai  khoán 2 Diu 11 Nghj djnh so 
28/2012/ND-CP ngày 10/4/20 12 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hithng dan thi 
hành mt so diêu cüa Lut Nguii khuyêt t.t; 

+ Ngi.thi cao tui là cong dan Vit Nam tir dü 60 tui tr& len theo quy djnh 
tai Diêu 2 Lut Ngu?ii cao tuôi so 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009 cUa Quôc hti; 

Di vth ngu1i thuc din hithng câ hai hoac ba tru0ng hqp uu dâi trén thI 
chi giãm 50% phi tham quan di tIch ljch sü. 

+ Tré em là ngu1i dithi 16 tuôi theo quy djnh tai  Diêu 1 Lut Tré em so 
102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 cüa Quôc hi. 

- Min phi thäm quan di tich ljch str di vOi các tnrmg hçp: 

+ Ngui khuyt tt d.c bit nng theo quy djnh ti khoàn 1 Diu 11 Nghj 
djnh so 28/2012/ND-CP. 

+ Ngi.thi có cong v&i each mng." 

b) Süa di, b sung dim b khoân 4 Diu 1 nhu sau: 

"b) PhI thu vin: 
- Giâm 50% mirc phi thu vin d& vOi các tru?mg hqp sau: 

+ Các di tuçlng duçic hu&ng chInh sách uu dâi huâng thii van hóa theo quy 
djnh tai  Diêu 2 Quyêt djnh so 1 70/2003/QD-TTg, tru?ing hcip khó xác djnh thI chi 
can có giây xác nhn cüa UBND xâ, phu&ng, thj trân noi dôi tuqng cu trii; 

+ Ngu?i khuy& tt nng theo quy djnh t.i khoàn 2 Diu 11 Nghj djnh s 
2 8/20 12/ND-CP. 

Trueing hqp nguäi vi'ra thuc din hu&ng chinh sách uu dãi hithng thii van 
hóa, vüa thuc din nguO'i khuyêt t.t nng thI chi duçic giãm 50% mirc phi thu 
vin; 

- Min phi thu vin dii vOi các tru&ng hçip: 
+ Nguii khuyt tt d.c bit nng theo quy djnh tti khoãn 1 Diu 11 Nghj 

djiih so 28/2012/ND-CP. 
+ Ngu?ñ có cong vâi each mng và than nhân cüa ng1.ri có cong vOi each 

m1ng. 
+ Tré em là ngui duOi 16 tui (theo quy djnh ti Diêu 1 Lust  Tré em cüa 

Quc hi)." 

c) B sung dim g vào khoán 4 Diu 1 nhu sau: 

"g) Phi sir diing cong trInh kt cu h tng, cong trInh djch vi, tin Ich cong 
cong trong khu virc cüa khâu: 

- Min thu phi di vfñ các tnx&ng hçip sau: 
+ Phucmg tin có tãi trQng dual 3,5 tan cüa cix dan biên giOi v.n chuyn 

hang là nông, lam san (co gi.y ti xác nhn là hang hóa san xuât cüa cix dan biên 
giói do c quan có thm quyn cap). 

+ Phucmg tin châ hang boa quân sir, hang vin trq, ciru trq thiên tai. 

+ Phucing tin 4n tái khOng cO hang hóa (xe không tâi)". 
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2. Süa di, b sung ni dung thu và müc thu tai  miic II phn A Phi,i 1iic I nhu 

sau: 

STT Ten 1oii phi, 1 phi Don vj tInh 
Mü'c thu phi, 

phi 

II PhI sir duing cong trInh kt cu hi tang, cong trInh djch vy, tin ich cong 
A cQng trong khu virc cü'a khãu 

11.1 Phing tin xu.t, nhp khu 

1 Phrnmg tin 4n tãi ra, vào ci'ra kh.0 Lao Báo 

a) Phixcng tin vn tâi châ g các loai, qung các 1oti có tãi tr9ng thit k 

Phrnmg tin có tãi tr9ng di.rói 05 tn Dng/xe/h 200.000 
Phiiang tin có tâi tr9ng tir 05 thn dn 
duói 10 tan 

Dng/xe/hrcit 300.000 

Phuung tin có tãi trQng tr 10 tan den 
di.rOi 20 tan, xe container 20 Feet Dông!xe/hrt 500.000 

Phi.rcmg tin có tái tr9ng tü 20 tan trâ 
len, xe Container 40 Feet 

Dông/xe/hrçit 700.000 

b' 
Phung tin 4n tãi châ thach cao và các loai hang hóa khác có tái tr9ng 
thi& kê 
Phucing tin có tâi tr9ng duói 05 thn Dông/xe/hrqt 50.000 
Phrnmg tin Co tâi trçng tü 05 tn dn 
duóil0tãn 

Dng/xe/luçt 100.000 

Phucing tin có tãi tr9ng tü 10 tn dn 
duOi 20 tan, xe container 20 Feet 

Dng/xe/hrcrt 200.000 

Phiicing tin có tãi trQng tü 20 tan trâ 
len, xe Container 40 feet 

Dônglxelkrot 300.000 

c)  Xe du ljch, xe 4n tãi hãnh khách có s ch6 ngi 

Tr 24 den 30 ch ngi Dng/xe/krçt 50.000 

Tr 31 ch ngôi trâ len Dông/xe/hrçit 100.000 

2 Phixang tin vn tâi ra, vào cra khu La Lay 

a) Phrnmg tin vn tâi ch& g các loai, qu.ng các l°ai CO tái trçng thit k 

Phiiong tin có tâi trçng dithi 05 iAn Dng!xe/hrcct 100.000 
Phixcmg tin có tâi tr9ng tir 05 t.n dn 
dithilOtân 

DngIxe/luçit 150.000 

Phiicmg tin cO tái tr9ng ti'r 10 iAn dn 
dual 20 tan, xc container 20 Feet 

Dông/xe/luçit 25 0.000 

Phuccng tin có tãi trQng tü 20 tan tth 
len, xe container 40 Feet 

DngIxe/1uqt 3 50.000 

b)  
Phuang tin vn tâi châ th.ch cao và các loai hang hóa khác có tái tr9ng 
thit kê 
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STT Ten 1oi phi, I phi Don vj tinh 
Mfrc thu phi, 

phi 

Phi.rang tin có tái tr9ng dtrói 05 t.n Dng/xe/li.rqt 25.000 
Phuang tin có tái trQng tr 05 tan den 
duói 10 tan Dng/xe/hrat 5 0.000 

Phiing tin có tái trçng tü 10 tan den 
duOi 20 tan, xc container 20 Feet Dông/xe/li.rat 100.000 

Phiicmg tin có tái tr9ng ttr 20 tan trâ 
len, xe container 40 Feet DngIxe/krcit 150.000 

c)  Xe du ljch, xe vn chuyn hành khách có s6 ch ngi 
Tr 24 dn 30 ch ngôi Dông/xellkrçct 25.000 
Tir 31 ch ngi tth len Dông!xe/hrcit 50.000 

2 
Phucmg tin châ hang tam  nhp - tái xut, ttm xut - tái nhp, hang boa qua 
cânh, hang hóa chuyên cãng, chuyn khu, gui kho ngoi quan 
Phumg tin 4n tái ra, vào cüa kh.0 Lao Bão 

a)  Phiscmg tin vn tâi chà g các loai, qung các 1oui có tái tr9ng thit k 

Phucmg tin có tái tr9ng dithi 05 t.n 
Phuang tin có tái tr9ng tü 05 t.n dn 
duâi10tãn 
Phrniing tin có tái trçng tir 10 tn dn 
duOi 20 tan, xc container 20 Feet 
Phrnng tin có tái tr9ng tir 20 tan trà 
len, xc Container 40 Feet 

Dông/xe/lirçvt 

Dng/xe/1uat 

Dng/xe/hrat 

Dng/xe/hrat 

200.000 

3 00.000 

600.000 

900.000 

b)  
Phizang tin 4n tái châ thach cao và các loai hang boa khác cO tãi tr9ng 
thit kê 
Phuorng tin có tái tr9ng di.râi 05 tan 
Phwmg tin cO tâi tr9ng ti'r 05 tan den 
di.râi l0tãn 
Phinmg tin có tãi tr9ng tir 10 tan den 
dithi 20 tan, xc container 20 Feet 
Phung tin có tâi trçng tü 20 tan trâ 
len, xc Container 40 feet 

Dông/xe/hrçit 

Dng/xeIlu 

DnWxe/1  

Dông/xe/krcit 

100.000 

200.000 

400.000 

600.000 

2 Phircrng tin vn tái ra, vào cüa khu La Lay 

a) Phtrcmg tin vn tái châ g các loai, qu.ng các 1°ai  có tái trQng thi& k 

Phirong tin CO tâi tr9ng dtrth 05 t.n 
Phuo'ng tin có tái trQng ti'r 05 tan den 
dithi 10 tan , , 
Phuang tin có tái tr9ng tir 10 thii dfl 
duói 20 tan, xc container 20 Feet 
Phisong tin có tái tr9ng tir 20 tan trà 
len, xc container 40 Feet 

Dông/xe/luqt 

Dng/xe/krqt 

Dng/xe/lucit 

Dông/xe/hiçit 

100.000 

150.000 

300.000 

45 0.000 

b' 
Phuong tin 4n tái chô thach cao và các loai hang hóa khác có tãi tr9ng 
thit kê 
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STT Ten 1oii phi, 1 phi Don vi tInh 
Mfrc thu phi, 

I phi 

Phucmg tin có tâi trQng dxâi 05 t.n Dông!xe!luçit 50.000 
Phixng tin có tái tr9ng tir 05 tan den 
duth 10 tan 

Dông!xe!luçit 100.000 

Phiicing tin có tâi tr9ng tü 10 tn dn 
duói 20 tan, xe container 20 Feet 

Dng/xe!higt 200.000 

Phixng tin có tãi trQng tr 20 t.n tr& 
len, xe container 40 Feet 

Dng!xe!1ucit 300.000 

3. Süa di quy djnh v t 1 d lai  cUa PhI sir dung cong trInh kt c.0 ha 
tang, cOng trInh djch vil, tin Ich cOng cong  trong khu virc càa khu tai  mic II Phii 
liic II nhi.r sau: 

Stt Khoãn ml1c 

TI%d1i 
chodonvi 

A x tren tong so 
tin thu 

dtrçc (%) 

A A TylçnQp 
ngân sách 
nhà ntr&c 

(%) 

II 
PhI sir diing cong trInh kt cu hi tang, cong 
trInh dich vi, tin Ich cOng cong trong khu virc 
cfra khu 

40% 60% 

Diu 2. Bâi bó các quy djnh v 1 phi dàng k cu trü tai  dim d khoãn 4 
Diu 1, miic I phn B Phi 1ic I. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

Giao UBND tinh t chi'rc thirc hin Nghj quyt. 

Thithng tr1rc FIDND tinh, các Ban cUa HDND tinh, To dai  biu HDND tinh, 
dai biu I-IDND tinh phi hçip vOi Ban Thithng tr11c Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, 
các tè chüc chInh trj - xâ hi tinh giám sat thirc hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dixcrc HDND tinh khóa VIII, k' hp thiir  thông qua ngày 
tháng näm 2023 và có hiu hrc k tr ngày .... tháng näm 2023.!. 

Noi nhin: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- Viii pháp ch - B Tài chInh; 
- B Tài ehInh; 
- Cic kim tra YB Bt Tix pháp;; 
- TVTU, TfHDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doân DBQH tinh; 
- TAND, Vin KSND tinh; 
- VPTU, VP Doàn DBQH & FIDND tinh, VP UBND tinh; 
- Các Sir, Ban nganh cap t'mh; 
- U HDND Tp Bong Ha, TX Quáng Trj, huyn Dão Con CO; 
- UBND các huyn, thi xã, thành ph& 
- Thtthng trirc HDND các xã, thj trn; 
- DB HDND tinh, CV VP Doàn DBQH&HDND tinh; 
- Báo QT, 'IT Cong báo tinh; 
- Luu: VT, CTHD. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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