
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7720 /QĐ-UBND           Đà Nẵng, ngày 19   tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 
năm 2012 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính hướng dẫn cơ 
chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2067/STC-HCSN ngày 13 tháng 
10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các 
tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng 
tính bằng 1,5% (Một phẩy năm phần trăm) doanh thu thực hiện trong kỳ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Thời gian áp dụng 
thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo quy định tại Quyết định số 7242/QĐ-
UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du 
lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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