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Số: 125/2017/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời 

lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 6

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 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 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;

Xét Tờ trình số 9587/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc quy định, sửa đổi, bổ sung mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ 
quản lý và sử dụng một số loại phí và 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; ý kiến của các vị 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, kỳ 
họp thứ ba

1. Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 1 như sau:

“a) Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phù hợp với quy hoạch của thành phố để 
sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, thi công công trình, lắp đặt bảng, biển, 
pano, băng rôn quảng cáo, trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô, đỗ xe ô tô tại các tuyến 
đường có tổ chức thu phí.”

2. Bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 1 như sau:

c) Các đối tượng được miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ 
xe ô tô



- Xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ;

- Xe quân sự, xe công an đang làm nhiệm vụ;

- Xe cứu thương đang làm nhiệm vụ (kể cả các loại xe khác chở người bị nạn đến 
nơi cấp cứu);

- Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ 
khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

- Các xe đang phục vụ các hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép.

3. Sửa đổi khoản 2, Điều 1 như sau:

“2. Áp dụng thống nhất mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phù 
hợp với quy hoạch của thành phố để sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, 
thi công công trình, lắp đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo, trông giữ xe đạp, xe 
máy, xe ô tô, đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có tổ chức thu phí trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng theo quy định tại Phụ lục đính kèm”.

4. Bổ sung khoản 5 vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-
HĐND, cụ thể như sau:

STT Nội dung thu Đơn vị tính Mức thu

5 Sử dụng để đỗ xe ô tô tại tuyến đường Bạch 
Đằng và Trần Phú – Quận Hải Châu

a Ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn Đồng/lượt 15.000

b Ô tô từ 16 đến 30 chỗ, xe tải từ 2,5 tấn đến 3,5 
tấn

Đồng/lượt 20.000

c Ô tô trên 30 chỗ ngồi trở lên, xe tải trên 3,5 tấn Đồng/lượt 30.000

- Một lượt xe là một lần xe vào, xe ra tại vị trí đỗ xe. Một lượt tối đa không quá 
120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo.

- Miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô trong những 
ngày lễ tết như: Tết Âm lịch (5 ngày), Tết Dương lịch, 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, 
Quốc Khánh 2/9.

5. Bổ sung điểm d, khoản 3, Điều 1 về cơ quan thu phí như sau: 

“d) Cơ quan thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô: Ủy ban 
nhân dân quận Hải Châu triển khai công tác thu theo quy định”.

6. Bổ sung kiểm đ, khoản 5, Điều 1 về chế độ quản lý, sử dụng phí thu được như 
sau: 

“đ) Đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô tại các tuyến 
đường có thu phí: Cơ quan thu phí được để lại 65% trong tổng số tiền phí thu được để 



chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí. Số còn lại 35% nộp vào 
ngân sách nhà nước theo phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy 

định của Pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại 
biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai Nghị 
quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH     

Nguyễn Nho Trung


