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NGHỊ QUYẾT
 Sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 10

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 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ 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 03/6/2002 của 
Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến 
năm học 2014 - 2015;

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 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

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 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;



Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 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;

Sau khi nghe Tờ trình số 5691/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô:

  a) Bổ sung thêm đối tượng miễn nộp phí gồm:

- Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (gọi chung là xe mô tô và không bao gồm xe 
máy điện) của chủ phương tiện thuộc các đối tượng như sau:

   + Hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố;

   + Đồng bào người dân tộc thiểu số vùng núi;

- Xe mô tô ba bánh, bốn bánh của người khuyết tật được cấp phép lưu hành.

b) Sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:

UBND phường, xã được giữ lại 20% tổng số tiền phí thu được để chi phí phục 
vụ công tác thu phí; số tiền phí thu được còn lại được phân bổ, sử dụng như sau: UBND 
các quận, huyện được phân bổ 50% số thu của từng quận, huyện để duy tu, bảo dưỡng 
các công trình cầu đường do quận, huyện quản lý; 50% số phí thu được còn lại được 
phân bổ cho các phường, xã để thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cầu đường 
thuộc phường, xã quản lý.

c) Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Phí vệ sinh: 

a) Thống nhất quy định các mức thu phí vệ sinh cụ thể theo khu vực đường phố 
và loại hình kinh doanh (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

b) Cơ quan, đơn vị thu phí được sử dụng số tiền phí thu được để trang trải chi 
phí thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải, chi phí phục vụ công tác thu phí và thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế. 

c) Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.



d) Bãi bỏ các quy định về phí vệ sinh tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 
2011 - 2016, kỳ họp thứ 3.

3. Học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2014 
- 2015:

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. 

4. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

- Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác đá làm vật liệu 
xây dựng thông thường đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 4 
thông qua tại Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012 theo mức 
1.700 đồng/tấn (tương đương 2.500 đồng/m3).

- Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

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

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ 
đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ 
quan đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ 
họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm  2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 
thông qua./.

   CHỦ TỊCH
          

                      Trần Thọ


