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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 18/2014/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Bình ðịnh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng ñường bộ
ñối với xe mô tô trên ñịa bàn tỉnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân;
Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 18/2012/Nð-CP ngày 13
tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì ñường bộ;
Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng ñường bộ theo ñầu
phương tiện;
Sau khi xem xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng ñường bộ ñối với
xe mô tô trên ñịa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 22/BCTT-KT&NS ngày 12 tháng 11
năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận
của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
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QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng ñường
bộ ñối với xe mô tô trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Toàn bộ nguồn thu phí sử dụng ñường bộ ñối với xe mô tô (phần kinh phí còn
lại sau khi ñã trừ chi phí tổ chức thu, theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 26/Qð-UBND
ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ñược cấp lại cho Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố tương ứng với số phí mà các huyện, thị xã, thành
phố thu ñược, ñể phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã ñầu tư xây dựng, bảo trì
ñường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, ñối với Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn ñược phân bổ ñể bảo trì
ñường giao thông ñịa phương.
ðiều 2. Ủy ban nhân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân
tỉnh và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
ðiều 4. Nghị quyết này ñiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 04/2013/NQ-HðND
ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6 và ñã
ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) thông qua
ngày 21 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

