
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip - Tir do - Hnh phác 

S:  /jO557TTr-UBND Quáng Trj, ngày O tháng 9 nám 2020 

T€1 TRINH 
A t A V V/v Be ngh giam muc thu phi, Ic phi 

KInh gui: Hi dng nhãn dan tinh khóa VII, kS'  h9p thir 17 

Thirc hin Cong van s 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 cüa Van phông 
ChInh phü, Cong van so 4561/BTC-CST ngãy 15/4/2020 cüa B Tài chInh V/v rà 
soát giám mirc thu phi, 1 phi, giá dtch  vu thiêt yêu dê ho trg, tháo g khó khãn cho 
cac dôi trçing chju ành huàng bâi djch Covid - 19. 

D tháo gc khó khän cho mt s dM ttrçxng khi thirc hin dang k kinh doanh 
trên dja bàn tinh, trên Co so dê nghj cüa các ngành, da phuong, UBND tinh thông 
nhât và kInh dê nghj Hi dông nhân dan tinh xem xét thông qua phuong an giám 
mOc thu 1 phi dang k kinh doanh theo quy djnh t.i Nghj quyêt so 30/2016/NQ-
HDND ngày 14/12/20 16 ccia HDND tinh, ci the nhu sau: 

1. Giám 20% l phi cp giy chOng nhn däng k h kinh doanh cá th (mrc 
thu dang thi,rc hin là: 100.000 dôngllân cap) 

2. Giãm 20% 1 phi cp giây chi:rng nhtn dãn k kinh doanh Hqp tác xã, 
lien hip hçp tác xã (do tinh và cap huyn cap giây chOng nhn dang k' kinh 
doanh) (mrc thu dang thirc hin là: 200.000 dôngllân cap) 

- Thii gian thirc hin dn h& näm 2020. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, thông qua./,a 

No! nhân: 

- Nhr trén; 

- CT, các PCI UBND tinh; 
- S Tãi chmnh; 
- Luu: VT, TM  Yt2' 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHOCHU TICH 

 

Ha S5' Dng 


	Page 1

		2020-09-07T11:35:56+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




