
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Số: 21/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ
V/v tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg 

ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân 
dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch 
UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai ngay các công việc sau:

1. Tiếp tục rà soát và trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ ngay những khoản phí, lệ 
phí không có tên trong danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Thông tư số 
97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính.

2. Đối với những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng chưa được Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng quyết định thì không được phép thu. 

3. Kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007 thực hiện miễn các khoản thu huy động, phí 
và lệ phí sau đây: 

a) Khoản thu quỹ phòng, chống thiên tai. 
b) Khoản thu tiền xây dựng trường.
c) Phí an ninh, trật tự.
d) Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân: 
- Lệ phí hộ tịch: Đối với khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch 

cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch.
- Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Đối với cấp sổ hộ khẩu gia đình, cấp 

giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, cấp chứng 
minh nhân dân.    

e) Lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia 
đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ 
gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố Đà Nẵng.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, các ngành 
liên quan và UBND các quận, huyện hướng dẫn cụ thể việc miễn, giảm các loại phí, lệ 
phí và các khoản thu nêu trên.



4. Đối với các khoản thu huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng 
(kể cả theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm), huy động đóng góp mang 
tính chất xã hội, từ thiện... phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Các sở, 
ngành, địa phương không được phát hành văn bản bắt buộc đóng góp, không được 
giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung 
cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã  thực hiện rà soát và bãi bỏ ngay 
các văn bản huy động sự đóng góp của nhân dân không đúng với quy định nêu trên.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ chính 
sách và quy định của pháp luật đối với từng khoản thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp 
và giá một số dịch vụ phải trả; thực hiện niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí giúp 
cho người dân thực hiện quyền giám sát trong việc thu phí, lệ phí ở địa phương, đơn 
vị; thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý các khoản đóng góp 
của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các 
khoản đóng góp của nhân dân.

6. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2007, nếu các sở, ngành và địa phương nào còn 
thực hiện thu các khoản phí, lệ phí không đúng với quy định thì phải chịu trách nhiệm 
trước Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và các ngành 
liên quan dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí báo 
cáo UBND thành phố trình Chính phủ và đề xuất sửa đổi,  bổ sung những nội dung cần 
thiết (nếu có). 

Sở Tài chính hoàn thành công việc này trong tháng 12 năm 2007.
8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổng hợp tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này báo cáo UBND thành phố trước ngày 15 
tháng 12 năm 2007.  

9. Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Chỉ thị này./. 

                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


