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NGHỊ QUYẾT
Về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý,                                         

sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 7

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
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 
về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 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 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 
2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

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;  

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 Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu 
phương tiện;  

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 



3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 
tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Sau khi nghe Tờ trình số 5318/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của 
UBND thành phố về việc quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử 
dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 5318/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 
2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về đề nghị quy định, điều chỉnh mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô, thống nhất:
a) Mức thu phí sử dụng đường bộ: đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh đến 

100 cm3 là 50.000 đồng/năm/phương tiện; đối với xe mô tô loại có dung tích xy lanh 
trên 100 cm3 là 100.000 đồng/năm/phương tiện.

b) UBND phường được trích để lại 10% tổng số tiền phí thu được; UBND xã 
được trích để lại 20% tổng số tiền phí thu được. Phần phí để lại này được sử dụng để 
trang trải chi phí phục vụ cho công tác thu theo quy định. Số tiền thu phí còn lại (90% 
đối với UBND phường và 80% đối với UBND xã), được nộp vào tài khoản của Quỹ 
Bảo trì đường bộ thành phố và quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài 
chính.

2. Lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), thống 
nhất:  

a) Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) 
nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10% trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ. 

b) Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Bảng 
giá tính lệ phí trước bạ do UBND thành phố ban hành cho phù hợp với từng thời kỳ. 
Trường hợp giá ghi trên hoá đơn cao hơn giá do UBND thành phố quy định thì lấy theo 
giá ghi trên hoá đơn.

3. Về tỷ lệ trích để lại phí sử dụng vỉa hè, bến bãi, mặt nước để đặt bảng quảng 
cáo cho Trung tâm Quản lý quảng cáo: giữ nguyên theo quy định hiện hành; đề nghị 
UBND thành phố cân đối, bổ sung phần kinh phí hụt thu để đảm bảo hoạt động của 
Trung tâm Quản lý quảng cáo. Việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại phí sẽ được xem xét 
vào kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố.

4. Về học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2013 
- 2014 trên địa bàn thành phố: Thống nhất áp dụng bằng mức thu học phí của năm học 



2012 - 2013 đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ 
họp thứ 4 thông qua tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này 
theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-
2016, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
           

                              
Trần Thọ


