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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 và 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 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính 
phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

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 và 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 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;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 
năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Sau khi nghe Tờ trình số 5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc quy định, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa 
bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp phí tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng, 
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cụ thể như sau:
1. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 
thành phố.

2. Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.
3. Mức thu phí: Mức thu phí cụ thể theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu phí
1. Cơ quan thu phí thực hiện chế độ thu, nộp phí theo quy định của Luật Quản 

lý thuế, Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính.

2. Chứng từ thu phí: Biên lai thu phí do cơ quan Thuế phát hành
3. Tỷ lệ trích để lại, nộp ngân sách đối với tiền thu phí
Cơ quan thu phí được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi phí 

phục vụ công tác thu, số còn lại 30% nộp vào ngân sách thành phố.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 

thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 
2011-2016, kỳ họp thứ 14, thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015./.

Nơi nhận:                     
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước; 
- Bộ Tài chính; Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;  
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
 TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND.
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