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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP L UẬT
CHÍNH PHỦ
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết
phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP
ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí
ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006
của Chính phủ như sau:
Cơ quan
quy định
IV. LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC
GIA
2 Lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển
2.1 Lệ phí cấp phép bay;
Bộ Tài chính
2.2 Lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh;
Bộ Tài chính
Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa
2.3 chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin bưu điện, dầu khí, Bộ Tài chính
giao thông vận tải đi qua vùng đất, vùng biển của Việt Nam;
2.4 Lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài;
Bộ Tài chính
TT

Tên lệ phí
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Cơ quan
quy định
Bộ Tài chính

Tên lệ phí

2.5 Lệ phí cấp giấy phép xuống tàu nước ngoài;
Lệ phí cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện
Bộ Tài chính
2.6
Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài;
Lệ phí cấp giấy phép cho người Việt Nam và người nước
2.7 ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, Bộ Tài chính
tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

