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QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ñại học, cao ñẳng,
trung cấp chuyên nghiệp thuộc ñịa phương quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày
06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành
Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDðT ngày 11 tháng 02 năm 2010
của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh chế ñộ thu và sử dụng phí dự thi, dự
tuyển (lệ phí tuyển sinh) ñại học, cao ñẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự
tuyển ñại học, cao ñẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc ñịa phương quản lý;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quyết ñịnh này quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
dự thi, dự tuyển ñại học, cao ñẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc ñịa phương quản lý,
gồm: ñối tượng thu phí, mức thu phí và phân phối, quản lý, sử dụng tiền thu phí.
ðiều 2. ðối tượng thu phí và mức thu phí:

