HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 19/2018/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 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 Thừa Thiên Huế
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật thể dục thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;
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 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 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;
Xét Tờ trình số 8634/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 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 Thừa Thiên Huế; Báo
cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, 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 Thừa Thiên Huế
như sau:
1. Đối tượng nộp phí
Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao khi được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền 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 Thừa Thiên Huế.
2. Cơ quan thu phí: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
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3. Mức thu phí
a) Cấp giấy chứng nhận lần đầu: 1.000.000 đồng/giấy chứng nhận.
Mức thu này được thu đối với 1 cơ sở thể thao nói chung, không xét đến
yếu tố quy mô (kinh doanh một hoặc nhiều môn thể thao) và loại hình hoạt động
của cơ sở thể thao.
b) Bổ sung danh mục hoạt động thể thao kinh doanh: 500.000 đồng/môn
thể thao bổ sung nhưng không quá 2.000.000 đồng/giấy chứng nhận.
c) Cấp lại giấy chứng nhận:
Do mất hoặc hư hỏng: 100.000 đồng/giấy chứng nhận.
Do thay đổi các nội dung:
Thay đổi tên, điều chỉnh giảm danh mục hoạt động thể thao kinh doanh:
100.000 đồng/giấy chứng nhận.
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao:
300.000 đồng/giấy chứng nhận.
4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
a. Chế độ thu, nộp: Thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Luật
quản lý thuế và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành.
b. Chế độ quản lý và sử dụng phí: Cơ quan thu phí được để lại 70% tổng số
tiền phí thu để chi phí phục vụ công tác thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 30% còn lại
nộp vào ngân sách nhà nước.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này
theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII,
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20
tháng 12 năm 2018./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- Cổng Thông tin điện tử TT.Huế;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Trường Lưu

