
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

s&409&  /QD-UBND Quáng Tn, ngày tháng 4 nàm 2020 

QUYET D1NH 
V/v rnim, giãm muc thu phi, giá dlch  vii thit yu dé ho trçi, 

tháo ger khó khän cho các di ttrçYng chju ãnh hu'&ng bôi dlch  Covid 19. 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj 

Can cü Lut T chrc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; 

Can cir Lut giá s 1 1/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Can cr Cong van s 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 cüa Van phông 
ChInh phü, Cong van so 456 1/BTC-CST ngày 15/4/2020 cUa B Tài chInh V/v rà 
soát giàm mirc thu phi, 1 phi, giá djch v11 thiêt yêu dé ho trq, tháo g khó khän cho 
các dôi ti.rçing chju ãnh huâng bâi djch Covid - 19. 

Xét d ngh cüa Sâ Tài chinh ti Cong van s 1254/STC-QLG&CS ngày 22/4/2020, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Mim, giàm mrc thu phi, giá djch vi thit yu d h trçl, tháo g khó 
khàn cho các dôi tuclng chju ánh hithng bi djeh Covid - 19, ci the nhu sau: 

- Min thu tin nithc sinh hoat tai các Co so duçic UBND tinh tn.rng ding 
àrn khu each ly tp trung dê phông chông djch Covid - 19 ('thai gian mien theo 

theo Quyêt dinh trirng dyng cza UBND tinh,) 

- Min thu tin nuOc sinh hoat cho các ho nghèo theo mrc thu quy djnh cüa 
UBND tinh tai  Quyêt djnh so 31/201 5/QD-UBND ngày 14/12/2015 trong thOi 
gian 3 tháng (3,4,5 näm 2020) 

- Giám 50% mrc thu tin nuOc sinh hoat cho các h cn nghèo theo quy 
dnh cüa UBND tinh tai Quyêt djnh so 3 1/2015/QD-UBND ngày 14/12/2015 
trong thOi gian 3 tháng (3,4,5 näm 2020) 

- Giám 30% murc thu tin sO dung ha tng tai  các khu cong nghip, khu kinh 
tê trên dja bàn tinh Quãng Trj cho các doanh nghip theo Quyêt djnh so 
50/2016/QD-UBND ngày 20/12/2016; so 12/2017/QD-UBND ngày 31/7/2017 cüa 
UBND tinh trong thOi gian 3 tháng (4,5,6 näm 2020) 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k 
Chánh Van phông UBND tinh, Giárn doe SO Tài chInh, Cic Trithng Ciic 

Thuê tinh; Tri.ràng Ban quãn 1 Khu kinh tê tinh, Giám doe Trung tarn Quân 1' và 
Khai thác co sO ha tang khu kinh tê, khu cong nghip tinh, Giám dôc Trung tam 



TM. Uc  BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

Quãn 1 cüa khâu tinh; Chü tjch HDQT, Giám dc Cong ty c phn nuc sach 
Quãng Trj và Thu tnr&ng các ngành, &n vi lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nây.I. 

Noi nhân: 
- Nhix Diêu 2; 
- Van phông ChInh phü (B/c); 
- B Tài chInh (B/c); 
- TT/Tinh uy (B/c); 
- TT/HDND tinh (B/c); 
-Lxu:VT,TM. 


	Page 1
	Page 2

		2020-04-28T15:58:29+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




