ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ế
Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Cà Mau, ngày/11) tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động
cư sử thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường) về Phí thẩm định cấp
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể
thao chuyên nghiệp ừên địa bàn tỉnh Cà Mau;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày
27/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, Kỳ họp thứ Ba (bất
thường) về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động
cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp ừên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm
theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tình).
Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đon
vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên của Hội đồng nhân dân
tỉnh.
'
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và Thủ trưởng các đon vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ẵ
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- TT.HĐND tinh;
- PVP UBND tinh (Trung);
- KGVX (N), TH (Ch);
- Lưu: VT. N07, Tu35/5.
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NGHỊ QUYÉT
về Phí thẳm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh đoanh
động cơ sơ thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
trên địa bàn tĩnh Cà Mau
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Cà Mau, ngày ẴỶ tháng 4 năm 2017
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOA IX, KỲ HỌP THỬ BA (BÁT THƯỜNG)

—

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cử Luật ban hcmh văn bàn quy phạm pháp luật ngậy 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phi và lệ phí ngày 25 tháng II năm 2015;
Căn củ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cùa
Chírih phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;
Cân cứ Nghị định số Ỉ20/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết và hưởng dărt thi hành một số điêu của Luật phi và lệ phỉ;

•

Căn cứ Thông tư số 250/20ỉ6/TT-BTC ngày ỈI tháng ỉ ỉ năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyển quyết định của
Hội đồng nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngậy 12 thấnạ 4 năm 2017 của ủy bạn nhân
dân tình Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết về Phi thẩm định cắp giấy chúng
nhận đủ điều kiện kinh ảoarửi hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên
nghiệp trên địa bàn tinh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra sổ 20/BC-HĐND ngày 17
thảng 4 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dấn tỉnh; ý kiến thảo
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh
Nghị quyết này quy định tổ chức thu, đối tượng nộp, mức thu, quản lý và sử
dụng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở
thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức thu
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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2. Đối tượng nộp
Các tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh hoạt động cơ sờ thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp ừên
địa bàn tinh.
Điều 3. Mức thu
1. Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận, mức thu 1.000.000 đồng/giấy chứng
nhận (một triệu đồng).
2. Thẳm định điều chinh, cấp lại giấy chứng nhận, mức thu 500.000 đồng/giấy
chứng nhận (năm trăm ngàn đông).
Điều 4. Quản lý, sử dụng
1. Tổ chức thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để chi cho hoạt động
thâm định và nộp 10% vào ngân sách nhà nước.
2. Tổ chức thu phí thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý, sử đụng, quyết toán và
công khai tài chính theo quy định hiện hành.
Điều 5. Tổ chúc thực hiện
1. ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tình, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các
Tỗ đại biêu Hội đông nhân dân và đại biêu Hội đồng nhân dân tinh giám sát việc thực
hiện Nghị quyết
Nghị quyết này đã được Hộỉ đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp
thứ Ba (bất thường) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017 và cỏ hiệu lực thi hành
kê từ ngày 01 tháng 6 năm 20177.
Noi nhận:
- UBTV Quốc hộĩ;
- Chính phủ;
- Bộ VH TT&DL;
- Bộ Tài chỉnh;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiếm tia VBQPPL);
-TT. Tinh ủy;
- UBND tinh
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tinh;
«Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tính;
- TT. HĐND, ƯBND huyện, thành phố;
- Cồng Thông tin điện tử tính;
- Trung tâm Công báo -Tin học tinh;
- Lưu VT.

