
   UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                          
   Số:5050/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 06 tháng7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Miễn thu phí chợ đối với các hộ tiểu thương 

tại một số chợ trên địa bàn thành phố mỗi năm 01 tháng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

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 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 57/2002/NĐ-CP; 

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 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2006 của 
UBND thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ;

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi tiếp xúc đại 
diện các hộ tiểu thương tại các chợ vào ngày 16 tháng 01 năm 2010, Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến tại cuộc họp giao ban ngày 25 
tháng 01 năm 2010; đồng thời, xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 
718/SCT-KHTC ngày 25 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm, thực hiện miễn thu phí chợ 01 tháng (vào kỳ thu phí tương 
ứng tháng giêng âm lịch hàng năm) đối với các hộ tiểu thương thực tế đang thực hiện 
kinh doanh đúng theo quy định, tại 06 chợ trên địa bàn thành phố, cụ thể: chợ Cồn, 
chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Khu B Siêu Thị, chợ Đầu mối Hòa Cường, chợ Hòa 
Thuận.

Điều 2. Sở Công Thương và UBND quận Hải Châu triển khai đến các đơn vị 
trực thuộc thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện miễn thu phí chợ theo Điều 1 
Quyết định này; đồng thời, phối hợp cùng Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính thành 
phố tính toán số giảm thu ngân sách để tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố 
hàng năm.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, 
Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc KBNN Đà Nẵng; Chủ tịch UBND 
quận Hải Châu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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