
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /2017/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ty thảng 12 năm 2017 

NGHỊ QƯYÉT 
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý 

lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU 

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017) 

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phỉ ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 thảng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Phỉ và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 thảng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chỉnh hưởng dẩn vế phí và lệ phí thuộc thấm quyển quyết định của Hội đổng nhân 
dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình sổ 7417/TTr-ƯBND ngày 01 thảng 12 năm. 2017 của ủy ban nhân 
dân thành phô vể quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lỷ lệ phỉ cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành pho Hồ Chỉ Minh; Báo cảo thẩm tra số 728/BC-HĐND 
ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành 
phô; ỷ kiên thảọ luận của các đại biếu Hội đồng nhân dân thành phổ tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Bạn hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: 

1Ế Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

a) Chủ đầu tư công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng. 

b) Cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 



c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý lệ 
phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.3. Cơ quan, tổ chức thực hiện thu lệ phí 

Cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng 
theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014, tổ chức thực hiện việc thu lệ 
phí cấp giấy phép xây dựng. 

2. Mức thu lệ phí 

a) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép; 

b) Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép; 

c) Gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/giấy phép. 

3. Đối tượng miễn thu 

Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Quản lý lệ phí 

Toàn bộ số tiền lệ phí cấp giấy phép xây dựng thu được nộp vào ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
thống nhất trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, 
kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế nội dung quy định tại điểm 7 mục II Phụ lục số 
01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phổ Hồ Chí Minh./. 

Nơi nhận: 
- ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tài chính; Tổng Cục thuế; 
- Cục Kiểm tra văn bàn - Bộ Tư pháp; 
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội; 
- Thường trực Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- ƯBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 
- Ban Thường trực ủy ban MTTQVN thành phổ; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phổ; 
-Văn phòng UBND thành phố ;  
- Thủ trường các sở, ban, ngành thành phố; 
- Thường trực HĐND, ƯBND các quận-huyện; 
- Thường trực HĐND, UBND các phường-xã-thị trấn; 
- Trung tâm Công báo thành phố; 
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP; 
- Lưu: VT, (P.TH-TÚ) 
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