
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do 
địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 
149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; Thông tư số 233/2016/TT-
BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
56/2014/TT-BTC;

Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy 
định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2604/STC-GCS ngày 02/10/2017, 
phương án giá của Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang tại Công văn số 
264/BQL ngày 22/6/2017 và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại 
Công văn số 1484/SNN-KHTC ngày 07/7/2017, Công văn số 2051/STP-XDKTVB ngày 
07/8/2017 và Công văn số 3273/STP-XDKTVB ngày 03/11/2017 về thẩm định dự thảo 
văn bản. Trên cơ sở ý kiến kết luận của UBND thành phố tại cuộc họp UBND thường 
kỳ ngày 26 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Quyết định này không áp dụng đối với tàu thuyền vào neo, đậu để tránh trú bão 

tại cảng cá.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang và các tổ chức, cá nhân sử 

dụng cảng cá tại Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 
sách thành phố.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ quy định tại Quyết định này để thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 3. Khung giá dịch vụ
Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được quy định tại Phụ lục kèm Quyết định 

này.
Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá nêu trên đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí 

chung, lợi nhuận dự kiến và thuế giá trị gia tăng.
Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang có trách nhiệm:
a) Căn cứ khung giá quy định tại Điều 3 Quyết định này xác định mức giá cụ thể 

cho phù hợp với từng loại phương tiện, đảm bảo không vượt quá khung giá báo cáo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định mức giá cụ thể để Ban Quản lý Âu 
Thuyền và Cảng cá Thọ Quang thực hiện đồng thời gửi Sở Tài chính để theo dõi, quản 
lý. Thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định.

b) Giải quyết khiếu nại liên quan đến giá dịch vụ sử dụng cảng cá trong phạm vi 
quản lý. Báo cáo tình hình và vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ sử dụng cảng cá 
cho cơ quan chức năng.

c) Thực hiện việc theo dõi, hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện 
hành; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về thuế; quản lý, sử dụng số tiền còn 
lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật 
và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành 
tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 
ngày 10/10/2016 của Chính phủ. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm xem xét quyết định 
các mức giá cụ thể do Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang xây dựng; chủ 
trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra việc thực hiện mức giá sử dụng cảng cá tại Quyết định này theo đúng quy định của 
pháp luật.

3. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý Âu 
Thuyền và Cảng cá Thọ Quang sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định, thực 
hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp 
luật có liên quan.



4. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng 
dẫn Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang triển khai thực hiện việc niêm yết 
giá dịch vụ sử dụng cảng cá đúng quy định của Luật giá.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2018 bãi bỏ 
Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 9150/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành 
phố Đà Nẵng.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính,  Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Trưởng 
ban Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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