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ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH LONG AN                                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH MỤC 
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU

PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2019/QĐ-UBND ngày      /12/2019  của UBND tỉnh)

STT DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ ĐVT
Mức thu 

(đồng)

Tỷ lệ để lại
cho đơn vị

thu (%)
Ghi chú

A DANH MỤC PHÍ
IV Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

3 Phí thẩm định hồ sơ tài nguyên nước

a Phí thẩm định hồ sơ thăm dò, khai thác nước dưới đất 90%

a1 Phí thẩm định thiết kế giếng, đề án thăm dò nước dưới
đất; báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
 - Đối với thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất; báo cáo hiện
trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200
m3/ngày đêm 

đồng/1 đề án,
báo cáo 400,000

 - Đối với đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo hiện trạng
khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày
đến dưới 500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án,
báo cáo

1,100,000

 - Đối với đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo hiện trạng
khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày
đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án,
báo cáo

2,600,000

 - Đối với đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo hiện trạng
khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày
đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án,
báo cáo

5,000,000

 - Trường hợp gia hạn, điều chỉnh đồng/1 hồ sơ
50 %/mức

thu theo quy
định nêu trên

a2
Phí thẩm định báo cáo kết quả thi công giếng khai thác;
báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

  - Đối với báo cáo kết quả thi công giếng khai thác có lưu
lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm

đồng/1 báo
cáo

400,000

 - Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước
dưới đất có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500
m3/ngày đêm

đồng/1 báo
cáo

1,400,000

 - Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước
dưới đất có lưu lượng nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới
1.000 m3/ngày đêm

đồng/1 báo
cáo

3,400,000

 - Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước
dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới
3.000 m3/ngày đêm

đồng/1 báo
cáo

6,000,000

 - Trường hợp gia hạn, điều chỉnh đồng/1 hồ sơ
50 %/mức

thu theo quy
định nêu trên

b Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 90%

 - Mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan
nước dưới đất

đồng/1 hồ sơ 1.400.000
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 - Trường hợp gia hạn, điều chỉnh đồng/1 hồ sơ
50 %/mức

thu theo quy
định nêu trên

c Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt,
nước biển

90%

 - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX
nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện
với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác có lưu
lượng dưới 500 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án,
báo cáo

600,000

 - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX
nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây;
hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc
cho các mục đích khác có lưu lượng từ 500 đến dưới 3000 m3/
ngày đêm

đồng/1 đề án,
báo cáo

1,800,000

 - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX
nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây;
hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw;
hoặc cho các mục đích khác có lưu lượng từ 3.000 đến dưới
20.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án,
báo cáo

4,400,000

 - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SX
nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây;
hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw;
hoặc cho các mục đích khác có lưu lượng từ 20.000 đến dưới
50.000 m3/ngày đêm

đồng/1 đề án,
báo cáo

8,400,000

 - Trường hợp gia hạn, điều chỉnh đồng/1 hồ sơ
50 %/mức

thu theo quy
định nêu trên

d Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước,
công trình thủy lợi

90%

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng dưới 100 m3/ngày đêm đồng/1 đề án,
báo cáo

600,000

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến
dưới 500 m3/ngày đêm 

đồng/1 đề án,
báo cáo

1,800,000

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến
dưới 2.000 m3/ngày đêm 

đồng/1 đề án,
báo cáo

4,400,000

 - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến
dưới 5.000 m3/ngày đêm 

đồng/1 đề án,
báo cáo

8,400,000

 -Trường hợp gia hạn, điều chỉnh đồng/1 hồ sơ
50 %/mức

thu theo quy
định nêu trên
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