
    UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                   
Số: 07/2007/QĐ-UBND                        Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2007
           

QUYẾT ĐỊNH
V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm 

dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt;
xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; phí thẩm định báo cáo kết 

quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ,
điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính 

phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 
06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp 
lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện các quy định pháp luật về 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 định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2006/NQ/HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 8 
về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:
                                           

Điều 1. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi được cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; 



báo cáo kết quả th ăm dò đánh giá trữ l ượng n ước d ưới đất; hồ s ơ, điều kiện hành 
nghề khoan nước dưới đất. 

Điều 2. Ban hành kèm theo quyết định này biểu mức thu phí thẩm định đề án, 
báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả 
nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm 
dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan 
nước dưới đất. 

Điều 3. 
1. Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.  
2. Thu, nộp phí: Cơ quan thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 
25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính. 

3. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được: 
  a) Cơ quan thu phí được trích để lại 50% số tiền phí thu được để chi cho các 

nội dung như sau: 
  - Thông tin về tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng;
  - Chi phí in hoặc mua hồ sơ, sổ sách liên quan và giấy phép;
  - Chi mua văn phòng phẩm, công vụ phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành 

phục vụ cho công tác thu lệ phí, phí;
  - Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí;
   Số tiền phí được trích để lại, nếu trong năm sử dụng không hết thì được 

chuyển sang năm sau.
 b) Số tiền phí còn lại (50%), cơ quan thu phí nộp vào ngân sách thành phố.
Điều 4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng,  Sở 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                     
                                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                      
                                                                                                            CHỦ TỊCH  
                                                                                             
                                                                                              Trần Văn Minh



BIỂU MỨC THU
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; 

khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi. 
Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất. Phí 
thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

( Ban hành kèm theo quyết định số: 07 /2007/QĐ-UBND ngày 25 /01/2007 
của UBND thành phố Đà Nẵng)

Mức thu
(đồng/hồ sơ)                                                                         

T
T

Nội dung thu phí

Lần đầu Gia hạn,
 bổ sung

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai 
thác, sử dụng n ư ớc d ư ới đ ất; khai thác, sử 
dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, 
công trình thuỷ lợi.

1.1 Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất.

a Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 
m3/ngày đêm. 200.000 100.000

b Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 
200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm. 550.000 225.000

c Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 
500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm. 1.300.000 650.000

d Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 
1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. 2.500.000 1.250.000

1.2 Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng 
nước mặt.

a

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 
sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 
m3/giây hoặc để phát điện với công suất dưới 50 
kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng 
dưới 500 m3/ngày đêm. 

300.000 150.000

b

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 
sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 
đến dưới 0,5 m3/giây hoặc để phát điện với công 
suất từ 50 kw đến dưới 200 kw hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 
3.000 m3/ngày đêm. 

900.000 450.000

c

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 
sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 
đến dưới 1 m3/giây hoặc để phát điện với công 
suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến 

2.200.000 1.100.000



dưới 20.000 m3/ngày đêm.

d

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 
sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3 đến 
dưới 2 m3/giây hoặc để phát điện với công suất 
từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến 
dưới 50.000 m3/ngày đêm. 

4.200.000 2.100.000

1.3 Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước, công trình thuỷ lợi.

a Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có 
lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm. 300.000 150.000

b Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có 
lưu lượng từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm. 900.000 450.000

c Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có 
lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày 
đêm. 

2.200.000 1.100.000

d Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có 
lưu lượng từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày 
đêm.

4.200.000 2.100.000

2 Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh 
giá trữ lượng nước dưới đất.

a Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu 
lượng dưới 200 m3/ngày đêm. 200.000 100.000

b Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 
đến dưới 500 m3/ngày đêm. 700.000 350.000

c Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 
500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm. 1.700.000 850.000

d Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 
1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. 3.000.000 1.500.000

3 Phí thẩm đ ịnh hồ s ơ , đ iều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất.

a 01 bộ hồ s ơ  đ iều kiện hành nghề khoan n ư ớc 
dưới đất quy mô vừa. 700.000 350.000

b 01 bộ hồ s ơ  đ iều kiện hành nghề khoan n ư ớc 
dưới đất quy mô nhỏ. 500.000 250.000


