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HỘI ĐỒG HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2018/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2018

GHN QUYẾT
Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch
bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
HỘI ĐỒG HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ .ghị định số 120/2016/.Đ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ .ghị định số 102/2017/.Đ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
về đăng ký biện pháp bảo đảm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BT.MT ngày 23 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng
dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thMm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 113/2017/TT- BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ
Trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TTBTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;
Xét Tờ trình số 2587/TTr-UB.D ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về dự thảo .ghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao
dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thMm tra số
51/BC-HĐ.D ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Kinh tế - .gân sách và ý kiến thảo
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

