HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH
Số: 1 8/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
về viêc bãi bỏ văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2019)

Cân củ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
CỠ!1 cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phỉ và ìệ phí ngờv 25 tháng 7 7 năm 2015;
Căn cứ NơỊụ đinh sô 34/2016/NĐ-CP ngàv 14 tháng 5 năm 2016 cua Chính
phu Quv định chi tiêt một sô điên và biện pháp thi hành Luật Ban hành vần ban quv
phạm pháp ỉ uột;
Xét Tò' trình sô 5060/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Uy ban nhân dãn
thành phô vê việc đê xuât bãi bỏ một sô văn bản không còn phù họp với quv đinh
hiện hành; Báo cáo thâm tra sô 731 /BC-HĐND ngàv 06 tháng 12 năm 2019 của
Ban Kinh tê - Ngân sách Hội đông nhân dân thành phô; ỷ kiên thảo luận cua đai
biêu Hội đông nhản dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nav bãi bỏ 04 Nehị quyêt của Hội đôns nhân dân thành phô, gôm:
1. Nííhị quyết số ] 6/2013/NQ-HĐND ngàv 17 tháng 3 năm 2013 của Hội đồnơ
nhân dân thành phố vê tô chức thu phí sử dụne; dịch vụ đường bộ (chiêu xe đi ra)
thuộc dụ' án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phân 1, giai đoạn 2).
2. Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND neày 10 tháng 12 năm 2013 của HỘI đồng
nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các
trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thône tư số 159/2013/TT-BTC
nsàv 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính.

3. Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 11 thánơ 12 năm 2014 của Hội đồno
nhân dân thành phố vê điều chỉnh mức tăng thu phí tại Trạm thu phí BOT An Sưong
- An Lạc.
4. Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 30 thánơ 12 năm 2014 cỉia Hội
đông nhân dân thành phố về mức thu phí sử dụng đườne bộ tại Trạm thu phí qua cầu
Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Điều 2. Giao Uy ban nhân dân thành phố tô chức triển khai thực hiện Nehị quvẻt
này theo đúng quy định pháp luật; đông thời khân truune ban hành mức giá cụ thê cho
dịch vụ sử dụng đường bộ tại các Trạm thu phí nêu trên đê đảm bao côns tác hanh
thu được liên tục.
Tăng cường công tác kiêm tra, siám sát việc thu giá dịch vụ sư dụnơ đuờns bộ
của các đon vị.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biêu và đại biểu HỘI
đông nhân dân thành phố e;iám sát chặt chẽ quá trình tổ chức ĩnên khai thực hiện
Nghị quyết này.
Nghị quyêt này đã được Hội đông nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh Khóa IX,
kỳ' họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngàv
01 thảng 01 năm 2020./.
AVr/ nhộn:
- Uy ban Thường vụ Quôc hội:
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Vãn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chinh phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Giao thône vận tải;
- Cục Kiêm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biếu Quốc hội thành phố;
- Đại biếu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Vãn phòng UBND thành phố;
- Thủ ttường các sở, ban, ngành thành phổ;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện:
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Vãn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố: CVP,
PVP;
- Lưu: VT, (P.CTHĐ-TÚ).
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