
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:            /SGTVT-KHKT&QLGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Cao Bằng, ngày 18  tháng 10 năm 2019 

V/v lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo 

Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng 

đường, vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông; dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh. 
 

 Thực hiện quy định về sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo Luật 

Giao thông đường bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 

2010 của Chính phủ quy  định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; quy định về danh mục 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc sử dụng tạm 

thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông, căn cứ nhu cầu thực tiễn 

của nhân dân về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích 

sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định 

của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố. 

Căn cứ kết luận cuộc họp thống nhất một số nội dung về phí sử dụng tạm 

thời lòng đường do Sở Tài chính chủ trì, Sở Giao thông vận tải đã dự thảo xong 

Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để đảm bảo văn bản sau khi ban hành phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, Thành 

phố tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết  nêu trên. 



Ý kiến góp ý của các đơn vị xin gửi về Sở Giao thông vận tải (hoặc gửi về 

địa chỉ email: khtcgtvt@gmail.com) trước ngày 18/11/2019 để tổng hợp, hoàn 

thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
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