
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN CẨM LỆ

_______________________

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

Số:  03/2008/QĐ-UBND       Cẩm Lệ, ngày 12 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh

tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ
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 11 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày  
6 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; 

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch và Trưởng phòng Kinh tế 
quận; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ 
trên địa bàn quận Cẩm Lệ (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh: 
1. Đối tượng nộp phí vệ sinh:
a. Các tổ chức, cá nhân có đặt cửa hàng, cửa hiệu và buôn bán thường xuyên tại 

chợ.
b. Người buôn bán không thường xuyên tại chợ.
2. Cơ quan thu phí: 
Ban quản lý các chợ quận Cẩm Lệ.
3. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh: 
Ban quản lý các chợ được sử dụng 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

phục vụ công tác thu gom rác thải trong chợ, hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải và 



thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế. Số 
tiền thu phí cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc 
kho bạc Nhà nước quận, Trưởng ban quản lý các chợ trên địa bàn quận, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Văn Thương



PHỤ LỤC
Mức thu phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ

(Kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND  
ngày 12  tháng 6  năm 2008 của UBND Quận Cẩm Lệ)

Mức phí
STT Ngành hàng ĐVT Chợ

Hòa An
Chợ 

Cẩm Lệ
Chợ

Hòa Cầm

1 Hàng hoa đồng/tháng 27.500 36.000 27.500

2 Hàng trái cây của các hộ bán lẻ “ 27.500 35.000 27.500

3 Hàng laghim của các hộ bán lẻ “ 30.000 45.000 30.000

4 Hàng ăn, uống “ 22.500 33.000 22.500

5 Hàng cá “ 22.500 33.000 22.500

6 Hàng thịt “ 22.500 32.000 22.500

7 Hàng thực phẩm sơ chế “ 12.500 22.000 12.500

8 Hàng sành sứ, thủy tinh, nhôm 
nhựa, bao bì bánh kẹo “ 17.500 27.500 17.500

9
Hàng lương thực, thực phẩm, 
hàng khô, gia vị, tạp hoá, điện 
máy

“ 12.500 22.000 12.500

10 Hương đèn, vàng mã “ 12.500 22.000 12.500

11 Hàng vải, hàng may sẵn “ 7.500 11.000 7.500

12 Thợ may “ 10.000 15.000

13 Các mặt hàng khác “ 7.500 11.000 7.500

14 Hộ không cố định đồng/ngày 1.000 1.000 1.000


