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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 47/2021/NQ-HĐND               Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2021  
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với 
phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế  

Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết 
có một số nội dung khác với quy định của Luật để đáp ứng yêu cầu phòng, 
chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-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 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 

tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 
phó với dịch Covid-19; 

Người ký: Trung tâm Phục vụ hành
chính công
Email: vanthu-kontum@chinhphu.vn
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 11.11.2021 10:27:46
+07:00



                  CÔNG BÁO/Số 21+22+23/Ngày 11-11- 2021                                 41                      

  

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về việc giảm mức thu phí sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu 
kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XII; Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ 
tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu 
Quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 
nước có phương tiện ra, vào các cửa khẩu trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế 
Bờ Y có trách nhiệm nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng. 

Điều 3. Mức giảm, thời gian áp dụng 

1. Mức giảm: Giảm 30% mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng 
(đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế 
Bờ Y quy định tại mục I phần B (Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, 
đầu tư xây dựng) của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí 
và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết 
ngày 31 tháng 3 năm 2022. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện. 



 42                               CÔNG BÁO/Số 21+22+23/Ngày 11-11- 2021                                  

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ 
họp chuyên đề thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 11 năm 2021./. 

 CHỦ TỊCH 

Dương Văn Trang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


