
U' BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH KON TUM 	 Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

So 01 /2014/QD -UBND 	 Kontum, ng6y7-thán.nam 2014 

QUYET D!NH 
Ye vic üy quyên cho Giáin doe Sr Tài chInh ban hành bang giá tInh le^ phi 
tru&c bi di vói tài san la'xe 8 to, xe gn may trén dja bàn tinh Kon Turn 

Uc( BAN NHAN DAN TINH KON TUM 

Can cü Lust T6 chIrc HDND và UBND ngày 26/11/2003; 

Can cü Nghj djnh s6 45/2011/ND-CP ngày 17/6/2011 cüa ChInh phü ve^ l 
phi truck b.; Nghj djnh so 23/2013fND-CP ngày 25/3/2013 cüa ChInh phü ye sàa 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 45/2011IND-CP ngày 17/6/2011 cüa 
ChInh phü ye 16 phi trtthc ba; 

Can c Thông tir sO^ 124/2011/TT-BTC, ngày 31/8/2011 cüa Bô Tài chInh 
htxâng dn ye 18 phi tri.râc b; Thông tu so 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 cüa 
B6 Tài chInh ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tix so 124/2011/TT-BTC, 
ngày 3 1/8/2011 hiiàng dn ye 1 phi trixâc ba; 

Xét d6 nghj cüa Si Tài chInh tai  Ti trInh so^ 3077/STC-CSG ngày 30/12/2013 
ye vic üy quyên cho Giám dôc S& Tài chInh k)? ban hành bang giá tInh le^ phi tru&c 
ba dôi vâi tài san la' xe ô to, xe gän may trén dja bàn tinh Kon Turn, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Uy quyn cho Giám d& S& Tài chInh ban hành Bang giá tInh le^ phi 
tnróc ba dôi vâi tài san la' xe ô to, xe gàn may trén dja bàn tinh Kon Turn kê tr näm 
2014. 

Diu 2. Chm dtrt hiu hrc thi hành các Quyt djnh s 36/201 1/QD-UBND 
ngày 11/11/2011; Quyêt djnh so 12/2012/QD-UBND ngày 13/3/2012; Quyet djnh 
so 57/2012/QD-UBND ngày 26/12/2012; Quyêt djnh so 19/2013/QD-UBND ngày 
9/4/2013; Quyêt djnh so 38/2013/QD-UBND ngày 10/9/2013 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Kon Turn ye vic quy djnh giá tInh 18 phi trithc ba xe 0 to, xe gàn may trén dja 
bàn tinh Kon Turn kê tir ngày 01/01/2014. 

Diu 3. Giám dc S& Tài chinh chju trách nhim tri.râc pháp 1ut và Chu' tjch 
Uy ban nhân dan tinh v vic thirc hin nhim vii &rçlc Uy quyên theo quy djnh tai 
Diêu 1 Quyêt djnh nay. 



Diu 4. Các Ong (Ba) Chánh van phông UBND tinh; Giám dc S& Tài 
chInh, Cic tru&ng Cic Thuê tinh; Chü tjch UBND các huyn, thành phô; Thu 
trithng các dan vi và to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu lirc sau 10 ngây ke^ ti'r ngày k'.I. 

Noi u/ian: 
- TT Tinh tiy (b/c); 
- TI I-IDND tinh (b/c); 
- Van phông ChInh phü (b/c); 
- Bô Tãi chInh (b/c); 
- Cc Kiêrn tra VB QPPL -Bo TLr pháp(b/c); 
- Doân DBQH (b/c); 
- CT, các PCT UBND tinli; 
- Báo Kon Turn; 
- Cong an tinh; 
- Cong thông tin din tcr; 
- Sà Tu pháp; 
- HDND, UBND các huyii, thành phô; 
- Chi cuc Van tIur-Luu trCr tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Nilir Diêu 3; 
- Luu VT, KTTH3. 
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