40

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 01-12-2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 154/2010/NQ-HðND

Hải Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2010

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc bãi bỏ một số khoản thu lệ phí hộ tịch ñối với việc ñăng ký hộ tịch
tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm
2001;
Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày
06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về việc sửa ñổi bổ sung Nghị ñịnh số
57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành
Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị ñịnh số 88/2009/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009
của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với ñất;
Sau khi xem xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị bãi bỏ một số khoản thu lệ phí hộ tịch ñối với
việc ñăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương; Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân
dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Bãi bỏ một số khoản thu lệ phí hộ tịch ñối với việc ñăng ký hộ tịch tại
Ủy ban nhân dân cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương như sau:
TT
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Danh mục khoản thu lệ phí bãi bỏ
ðăng ký lại việc sinh
ðăng ký lại việc kết hôn
ðăng ký lại việc tử
ðăng ký việc nuôi con nuôi
ðăng ký lại việc nuôi con nuôi
ðăng ký nhận cha, mẹ, con
ðăng ký giám hộ

