
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
T!NH BAK NONG Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& 03/2020/NQ-HDND Dák Nóng, ngàyfçtháng  7 nàm 2020 

NGH QUYET 
Ban hành Quy dnh  mü'c thu, quãn 1, sir diing phi và 1 phi thuc thãm 

quyn quyt d!nh cüa Hi dông nhân dan tinh Oak Nông 

HO! BONG NHAN DAN T!NH OAK NONG 
KIIOA III, KY HQP THU' 10 

Can c&Lut td ch&c chinh quyn djaphu'ang ngày 19 tháng 6 näm 2015, 

Can thLut ban hành van ban quyphgmpháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Lut phi và 1phingày25 tháng 11 nàm 2015, 

Can ci Nghj djnh so' 120/2016/ND-CT ngày 23 tháng 8 näm 2016 cia 
Chinh phi quy djnh chi tiét và hu'&ng dan thi hành m(3t sO diéu cza Lut phi Va 
l phi; 

Can c& Thông ws 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 nàm 2019 cja Bó 
Tài chInh hu'ó'ng dan ye phI và l phi thuc thâm quyên quyêt djnh cza H3i dóng 
nhán dan tinh, thành phO trec thu3c Trung u'o'ng; 

Xét To' trInh s 2939/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 nám 2020 cüa Uy ban 
nhán dan tinh ye dy' tháo Nghj quyét ban hành Quy djnh m&c thu, quán l, th 
dyng phi và l phi thuc thám quyén quyêt djnh cia Hç3i dOng nhán dan tinh 
Dák NOng, Báo cáo thâ,n tra cza Ban Kinh té - Ngán sách Hç5i dOng nhán dan 
tinh; kiên tháo lun cza các dgi biêu Hç5i dOng nhán dan tgi /g' hQp. 

QUYET NGH: 

Biêu 1. Ban hành kern theo Nghj quyêt nay Quy djnh mire thu, quail i, 
sir diing phi và 1 phi thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hi dông nhân dan 
tinh Däk Nông. 

Biu 2. Nghj quy& nay thay th Nghj quy& s 5 4/20 16/NQ-HDND ngày 
22 tháng 12 nãm 2016 cüa Hi dông nhân dan tinh Däk Nông ban hành Quy 
djnh mi'rc thu, quãn 1, sir diing các 1oi phi và 1 phi trén dja bàn tinh Dàk 
Nông. Bãi bô Diêu 1 Nghj quyêt so 31/2018/NQ-1-IDNDngày 14 tháng 12 nàm 
2018 cira Hi dông nhân dan tinh Däk Nông sira dôi, bô sung mt so diêu cira 
các nghj quyêt quy djnh ye phi, 1 phi trên dja bàn tinh Däk Nông. 

Oiu 3. To chirc thuc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc trin khai thirc hin Nghj quyt và 
djnh kS'  báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua th%rc hin. 
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2. Giao Thuông tlVc  Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dông nhân 
dan, các To dui biêu và các dai  biêu Hi dông nhân dan giám sat vic thirc 
hin Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Dk Nông Khóa III, 
KS' hçp thir 10 thông qua ngày 10 tháng 7 nàm 2020 và có hiu 1irc tü 
ngày2.tháng 7 näm 2020.!. 

Noi n1zin: 
- UBTV Quoc hi, ChInh phO; 
- Ban Cong tác dai  biêu; 
- Bô Tài chInh; 
- Ciic kiêm tra VBQPPL - B Ti.r phap; 
- ThLrng trijc: Tinh Ciy, HDND tinh; 
- UBND tnh, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban dáng Tinh Cty, Trtr&ng ChInh trj tinh; 
- Các Ban HDND tinh; dai biêu HDND tinh; 
- Van phOng: Tinh üy, FIDND, UBND tinh; 
- Các Sâ, Ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Däk Nong, Dài PT-TH tinh; 
- Cong TTDT tinh; Cong báo Däk Nong; 
- Trung tam Ltiu trr; 
- Lixu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH; 

CHU TICH 

A Le Then 



HQI BONG NHAN DAN 
T!NH DAK NONG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY BNH 
Mfrc thu, quãn l, sir diung phi và 1 phi thuc thâm quyên 

quyêt djnh cüa Hôi dông nhân dan tinh Dák Nông 
(Ban hành kern theo Nghj quylt s !J/2020/NQ-HDND 

ngày4S tháng 7 nárn 2020 cia H5i dóng nhán dan tinh Dàk Nông,) 

Chtro'ng I 
QUY BNH M1i'C THU PHI 

A A A A A A A • Bieu 1. Phi binh tuyen, cong nhin cay mc, cay ctau dong, viron giong 
A A •A S 'A cay lam nghiçp, rirng giong 

1. Di tuçmg np phi: To chirc, cá nhân có yêu dtu và duçc cci quan nhà 
nithc có thâm quyên thirc hin vic bInh tuyên, cong nhn hoc cong nhn lai 
sau khi bet th?yi han  cüa quyêt djnh cong nhn cay mc, cay dâu dông, vun 
giông cay lam nghip, rirng giông. 

2. To chirc thu phi: 
a) Chi c1ic Kim lam tinh Dk Nông; 
b) Chi cilc Phát trin nông nghip tinh Dk Nông. 
3. Mire thu: 

STT Ni dung Don vl  tInh Mü'c thu 

1 BInh tuyn cong nhn cay mc, cay du 
dông 

Dngcy 600.000 

2 
BInh tuyn cong nhn vithn ging cay 
lam nghip, rfxng giông 

DngIvuO'nging, 
ring giông 

2.400.000 

4. Di tilçyng mien, giãm: Không. 

Diu 2. Phi sir diing tim thôi lông throng, he ph 
1. Di tuçmg np phi: T chic, cá nhân khi dirge co quan nhà nuic 

có thâm quyên cho phép sir diing tam  th?ii lông du&ng, he phô thuc các tuyên 
diRng näm trong do thj phü hQp vâi quy hoach,  ké  hoach  và theo quy djnh cüa 
pháp lut hin hành ye quàn l trt tr an toàn giao thông trên dja bàn. 

2. T chic thu phi: 
a) Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& Thu phi sir d1ing tam  thai lông 

dung, he phô dôi vi các tuyên dumg thuc huyn, thành phô quãn l; 
b) Uy ban nhân dan các phuO'ng, thj trn: Thu phi sir diing tam  thai lông 

dung, he phô dôi vii các tuyên du&ng thuc phuing, thj trân quân l. 
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3. Mi'rc thu: 

a) Di v9i phumg: 30.000 dng/m2/tháng; 

b) Di vói thj trn: 15.000 dng/m2/tháng; 

c) Triz&ng hçp t chirc, cá nhân si:r diing tm thai lông dizông, he pM trong 
thiñ gian disi mt tháng thI áp ding müc thu theo ngày duçic tInh nhi.r sau: 

Müc phi mt ngày = Müc phi mt tháng/30 ngày. 

4. D6i tuçmg min, giãm: Không. 

Diu 3. PhI thám quan danh lam thãng cãnh; di tIch ljch sfr; cong 
trInh van hóa, bão tang 

1. DcM tuçmg np phi: T chüc, Ca nhân trong và ngoài rnthc tham quan 
danh lam thang cánh; di tich ljch sir; cong trInh van hóa, bào tang trên dja bàn 
tinh Däk Nông. 

2. T chirc thu phi: Co quan, t chüc quàn 1 trirc tip các danh lam thing 
cânh; di tich ljch sü; cong trInh van hóa, bão tang. 

3. Müc thu: 

STT Ni dung 
Mire thu (dng/ngirôri/lut) 

Ngirri Ion Tré em 

1 
Danh lam thing cãnh, mirc thu tôi 
da không qua 

80.000 40.000 

2 
Di tich ljch sir, müc thu ti da không 
qua 

40.000 20.000 

Cong trInh van boa, báo tang, mirc 
thu toi da không qua 

40.000 20.000 

4. Di tuçmg min, giãm: 

a) Min thu phi di vd tré em di.thi 6 tui hoc chiu cao dithi 1 ,2m; 
nguii khuyêt tt dc bit n.ng theo quy djnh tti khoãn 1 Diêu 11 Nghj djnh so 
28/2012/ND-CP ngay 10/4/2012 cUa Chinh phü quy djnh chi tiêt và huàng dan 
thi hành mt so diêu cüa Lut Ngithi khuyêt tat. 

b) Giàm 50% mirc thu phi di vi các trixing hçip: 

- Ngi.thi duqc huâng chinh sách i.ru dAi hu&ng thii van hóa quy djnh ti 
Diêu 2 Quyêt dinh so 1 70/2003/QD-TTg ngày 14/8/2003 cüa Thu tu&ng Chinh 
phü ye chinh sách ixu dãi hithng thii van boa. Trumg hçip khó xác djnh là dôi 
tisçcng duçic hu&ng chInh sách uu dài thI chi can có giây xác nhn cüa Uy ban 
nhân dan cap xä noi dôi tixqng cix trü; 

- Nguôi khuyt t.t nng theo quy djnh ti khoân 2 Diu 11 Nghj djnh s 
28/20121ND-CP ngày 10/4/2012 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt và huâng dan 
mt so diêu cüa Lut Ngui khuyêt tat; 

- Ngithi cao tui theo quy djnh ti Diu 2 Lut NguOi cao tuôi là cong dan 
Viét Nam tü du 60 tuôi trâ len; 

- Ngi.thi thuc din hthng tü hai uu dãi trâ len thI chi giãm 50% mirc phi. 
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Diêu 4. PhI thm djnh cp giây chu'ng nhn dü diu kin kinh doanh 
hoit dng co' sv the thao, call 1ic b the thao chuyên nghip 

1. DM tucing np phi: T chüc, h gia dInh, cá nhân duçic Co quan nba 
nithc có thâm quyên thâm djnh; thâm djnh lti dê cap giây chüng nhn dü 
diêu kin kinh doanh hott dng co so' the thao, cau lc b the thao chuyên 
nghip. 

2. T chüc thu phi: So' Van hóa - Th thao và Du ljch. 
3. Mirc thu: 
a) Thm djnh l.n dAu: 1.000.000 dngIgi.y chirng nhn; 
b) Thm djnh lai:  5 00.000 dngIgiy chüng nhn. 

4. Di tuçmg min, giãm: Không. 
Diêu 5. PhI thir viên 
1. Di tuçing np phi: T chrc, cá nhân có thu cu và duçic co quan có 

thâm quyên cap the muçm, the d9c tài lieu tti các thu vin tinh; thu vin các huyn, 
thành phô trên dja bàn tinh Dak Nông. 

2. T chüc thu phi: 
a) Thu vin tinh D.k Nông; 

b) Thu vin các huyn, thành ph trén dja bàn tinh. 
3. Müc thu: Lam the rnuçln, the d9c tài lieu là 20.000 ng/thé/nam. 
4. Di tuqng min, giãm: 

a) Min phi thu vin di vâi tré em; nguo'i khuyt tt dc bit nng theo 
quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 11 Nghj djnh so 28/2012/ND-CP ngày 10 tháng 4 
näm 2012 cüa Cbinh phü quy djnh chi tit và huàng dn thi hành mt so diêu 
cüa Lut Nguo'i khuyêt tat. 

b) Giãm 50% phi thu vin di vâi các trixo'ng hçp sau: 
- Các di tucmg thrc huo'ng chinh sách uu dài huo'ng thii van hóa quy 

djnh tai  Diêu 2 Quyêt djnh so 170120031QD-TTg ngày 14 tháng 8 näm 2003 cüa 
Thu tuo'ng Chinh phü ye chInh sách uu dài huo'ng th van hóa. Trithng hqp khó 
xác djnh thI chi can có giây xác than cüa Uy ban than dan xä, phu&ng, thj trân 
noi dôi tuçing cu trü; 

- Nguo'i kbuyt ttt ntng theo quy djnh tti kboãn 2 Diu 11 Nghj djnh s 
28/20121ND-CP ngày 10 tháng 4 11am 2012 cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt và 
huàng dan thi hành mt sO diêu cüa Lutt Nguo'i khuyêt tat; 

- Tru&ng hçip nguo'i vüa thuc din huo'ng chinh sách uu dãi huo'ng thii 
vAn boa vira thuc din nguo'i khuyêt tt nng thI chi duçic giãm 50% mtrc phi. 

Diu 6. PhI thãm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi trtrô'ng 
1. Déii tuçing np phi: Tè chüc, ho gia dInh, cá than có dé nghj và thrçic co 

quan nba nuo'c có thâm quyên thirc hin vic thâm djnh; thâm djnh li báo cáo 
dáth giá tác dng môi truo'ng cüa các dir an dâu tu trên dja bàn tith, thuc tham 
quyên tbâm djnh, phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ng cüa Uy ban 
nhân dan tith DAk Nông. 



4 

2. To chüc thu phi: Sr Tài nguyen và Môi trithng. 

3. Mirc thu: 

a) Thm dinh 1.n du: 

Tingvnduttr 

(T dong) 

Mfrc thu dôi vó'i các nhóm diy an 

(triu dng/báo cáo) 

Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

Nhóm 

4 

Nhóm 

5 

Nhóm 

6 

1 Dn 10 8,0 8,6 8,8 9,2 9,6 6,0 

2 Trên10dn20 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0 9,0 

3 Trên20dn50 21,0 22,0 22,5 23,0 24,0 15,0 

4 Trên50dn 100 37,5 38,0 39,0 41,0 43,0 27,0 

5 Trên 100 dn 200 41,5 42,0 43,0 45,0 47,0 30,0 

6 Trên 200 dn 500 54,0 55,0 56,0 59,0 62,0 39,0 

7 Trên 500 dn 1.000 61,0 62,0 63,5 66,0 69,0 44,0 

8 Trên 1.000 dn 1.500 65,0 67,0 68,5 72,0 75,0 48,0 

9 Trên 1.500 dn 2.000 67,0 68,0 70,0 73,5 76,5 49,0 

10 Trên2.000dn3.000 70,0 71,0 73,0 76,0 79,0 51,0 

11 Trên 3.000 dn 5.000 72,5 74,0 76,0 79,0 82,0 53,0 

Trong do: 

Nhóm 1: Là các dir an cong trInh dan dung; 

Nhóm 2: Là các di,r an ht tng k thutt (tth dir an giao thông); 

Nhóm 3: Là các dir an nông nghip, lam nghip, thüy san, thüy lçii; 

Nhóm 4: Là các dir an giao thông; 

Nhóm 5: Là các dir an cong nghip; 

Nhóm 6: Là các dr an xi 1 cht thai, câi thin môi trung và các dir an 
khác (không thuc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên). 

b) TriRng hçp thm djnh 1i báo cáo dánh giá tác dng mOi trung: 

Di vâi dir an dã duçic phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng 
nhixng trong qua trInh triên khai thirc hin có nhüng thay dOi thuc dOi tung 
phâi 1p lai báo cáo dánh giá tác dng mOi tru?ing thI müc thu phI duqc tInh 
bang 50% mirc phi thâm djnh lan dâu theo quy djnh ti diem a khoân nay. 
Tnring hçip dir an có thay dOi tong von dâu tu thI phi thâm djnh 1i tInh bang 
50% rnüc phi thâm dinh lan dâu theo quy djnh ti diem a khoán nay, tinh theo 
tong von dâu tii m&i. 

c) Di v9i các dr an thuc tr 02 nhóm tri len thI áp dçing mirc phi cüa 
nhóm có mirc thu cao nhât. 
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Diu 7. Phi thm d!nh  phtrorng an cãi to, phiic hôi môi trtr&ng 
1. Di tisçing np phi: T chüc, h gia dInh, Ca nhân có d nghj và duqc Co 

quan nhà nuc Co thâm quyên thirc hin vic thâm djnh phuong an cãi tao, phic 
hôi môi tru?mg dôi dir an khai thác khoáng san thuc thâm quyên quân 1 trên dja 
bàn tinh Däk Nông. 

2. T chüc thu phi: Si Tài nguyen và Môi trumg. 

3. Mirc thu: 

STT Ting von du tir 
Mfrcthu 

(triu dng/d 
an, báo cáo) 

1 
Dir an khai thác khoáng san cO tng vn du tu dn 10 
t' dông 

9 6 

2 
Dr an khai thác khoáng san có thng vn du tu tir trên 
10dên20tdông 

15 0 

Dir an khai thác khoáng san có tng vn du ti.r t1r trên 
20dên50tdông 

24 0 

Dir an khai thác khoáng san co tng vn du tu tü trên 
5odênloot5'dông 

43 0 

Dir an khai thác khoáng san có tng vn du tu tir trên 
100 den 200 ty dong 

47,0 

6 
D? an khai thác khoáng san có tng vn Mu tu tir trên 
200dên500t'dông 

62 0 

Dr an khai thác khoáng san có tng vn Mu tu tii trên 
500 den i.000 t5' dông 

69 0 

8 
Di,r an khai thác khoáng san có tng vn Mu tu tü trên 
1.000 den 1.500 t5' dông 

75 0 

Di,r an khai thác khoáng san có tng vn Mu tu tü trên 
1.500 den 2.000 tSr dông 

76 5 

10 
Dir an khai thác khoáng san có tng vn Mu ti.r tir trên 
2.000 den 3.000 t5' dông 

79 0 

Di.x an khai thác khoáng san Co tong von Mu tu tii trên 
3.000 den 5.000 t5' dông 

82 0 

4. Di tuçing min, giàm: Không. 
Diu 8. PhI thIm d!nh  hil so' cp giy chu'ng nhn quyn sfr diing Mt 
1. Dêii tuçing np phi: T chiirc, co sà ton giáo, h giadInh, cá nhân trong 

va ngoâi nuâc cóyeu câu và dugc Co quan nha nuc có thâm quyên t1c hin 
vic thâm djnh ho so, cac diêu kin can và dü dê dam bào vic thirc hin cap 
giây chüng then quyên sr diing dat, quyên sâ htru nhà a và tài san gän lien vói 
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dt (bao gm cp, cp di, cp 1i giy chirng nhn và chüng then bin dng 
vào giây ching nhQn dã cap) theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. To chirc thu phi: 
a) Van phông däng k dt dai tinh D.k Nông; 
b) Chi nhánh van phông dàng k dt dai các huyn, thành ph& 
3. Mirc thu: 
a) Thm djnh 1n du: 

STT Ni dung 

Khu vurc do thj 
('d&ig/h so) 

Khu vurc nông thôn 
(dng/hó scr) 

Dâtsãn 
xuat, 
kinh 

doanh 

Các 1oii 
con 

lai 

Oat san 
xut, 
kinh 

doanh 

Các loai 
dt 

lai 

1 H gia dInh, Ca nhân 

1.1 DiêntIchdrni500m2  700.000 400.000 455.000 260.000 

1.2 
Diên tIch tir 500m2  dn 
duói 3.000m2  

980.000 560.000 640.000 360.000 

1.3 Diên tIch tir 3.000m2  
dii di.râi 10.000m2  

1.470.000 840.000 956.000 545.000 

1.4 DiêntIchtir 10.000rn2  2.570.000 1.470.000 1.670.000 955.000 

2 Tchfrc 

2.1 DiêntIchduâi500m2  1.225.000 700.000 796.000 455.000 

2.2 
Diên tIch tr 500m2 
duâi 3.000m2  

1.715.000 980.000 1.115.000 637.000 

2.3 
Diên tIch tü 3.000m2  
dn duâi 10.000m2  

2.570.000 1.470.000 1.670.000 956.000 

2.4 Diên tIch tt'r 10.000m2  
dn duOi 100.000m2 

4.500.000 2.573.000 2.927.000 1.672.000 

2.5 
Diên tIch tr 100.000m2 
trâ len 8.556.000 4.889.000 5.561.000 3.178.000 

b) Di vâi tri.nmg hçp thm djnh h so d cp di, cp 1i giây chüng 
nhn và ching nhn biên dng vào giây ching nhn dä cap, mic thu bang 50% 
müc phi theo quy djnh ti diem a khoãn nay. 

4. Di tuqng duçic min: 
a) Cp giy chirng nhn 1n du di vi cá nhân, t6 chirc dang sü d%lng dat 

on djnh theo quy djnh tai  khoân 3 Diêu 17 Lut Dat dai nãm 2013; 
b) Cp di theo chU truong nhà nuOc; 
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c) Cp di do diu chinh din tIch di vi tnthng hçp nhà nuóc thu hi 
dat; hiên dat dê xây drng các cong trInh cong cong, phüc lçii xã hi. 

Diu 9. PhI thm dlnh  d an, báo cáo thãm do dánh giá tril hrçrng, 
khai thác, sfr diing nuo'c dtr&i dt 

1. Di tuqng np phi: T chirc, h gia dInh, ca nhân co yeu dtu và ducic 
cci quan nhà nuóc có thâm quyên thirc hin vic thâm djnh; thâm djnh lai;  thâm 
djnh gia htn, diêu chinh dê an, báo cáo thäm dè khai thác, sir diing tài nguyen 
nrnic duOi dat trén dja bàn tinh Däk Nông. 

2. To chüc thu phi: Si Tài nguyen và MOi tnr?ing. 

3. Mirc thu: 

a) Thm djnh 1n du: 

STT Ni dung 
Mfrcthu 

(dóng/dê an, 
báo cáo) 

1 
D an thit k ging thäm do, báo cáo khai thác, báo 
cáo kêt qua thi Cong giêng khai thác có luu luçmg nuóc 
diiâi 200 m3lngày dêm 

500.000 

2 
D an, báo cáo thäm do, khai thác có 11.ru lucmg nuäc tü 

,. 3 200 m den duoi 500 m /ngay dem 
800.000 

3 
D an, báo cáo thàm do, khai thác có luu hrqng nuâc ti'r 

3 . ,. 3 . 
500 m den dixoi 1.000 m /ngay dem 

1.500.000 

4 
D an, báo cáo thäm dO, khai thác CO kru luçing nuó'c tü 

3 3 1.000 m den dircyi 3.000 m Ingay dem 
2.500.000 

b) Trung hcip th.m djnh gia han,  diu chinh d an, báo cáo thäm dO dánh 
giá trü krqng, khai thác, sir dicing nuc thrOi dat, áp diing mirc thu bang 50% 
mirc phi quy djnh tai  diem a khoãn nay; 

c) Tnthng hp thm djnh lai  d an, báo cáo thäm do dánh giá trü hxqng, 
khai thác, sü d%ing nuc di.râi dat, áp ding mirc thu bang 30% mrc phi quy djnh 
tai diem a khoãn nay. 

4. Di tuqng min, giãm: Không. 

Diu 10. PhI thm dlnh  h so', diu kiin hành ngh khoan ntro'c 
dtroi dt 

1. Di tuçmg np phi: T chirc, h gia dInh, cá nhân hành ngh khoan 
ni.nrc drni dat có yêu cau và duqc Co quan nhà nrn9c có thâm quyên thirc hin 
vic thâm djnh; thâm djnh gia han,  bô sung ho so, diêu kin hành nghê khoan 
nuâc duOi dat trén dja bàn tinh Däk NOng. 

2. To chüc thu phi: S Tài nguyen vâ MOi tnthng. 

3. Mt'rc thu: 

a) Thm djnh h so, diu kin hành ngh khoan nixâc drni dt, mtrc thu 
phi là 1.500.000 dônglhô so; 
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b) Thm djnh gia hmn, b sung h so, diu kin hành ngh khoan 
nithc di.thi dat, áp diing mirc thu bang 50% müc phi theo quy djnh ti diem 
a khoàn nay. 

4. Di tuqng min, giãm: Không. 

Oiêu 11. PhI thâm d!nh d an khai thác, sir diing nu*c mt 
1. Di tuçing np phi: To chüc, h gia dInh, cá nhân có yêu cu và duqc 

Co quan nha nuic có thâm quyên th%rc hin vic thâm djnh; thâm djnh 1i; thâm 
djnh gia han, diêu chinh dê an, báo cáo khai thác, sà diing nuc mt trên dja bàn 
tinh Däk Nông. 

2. Dan vj thu phi: S& Tài nguyen và Môi trumg. 

3. Müc thu: 

a) Thm djnh 1n du: 

STT Ni dung 
Mü'c thu 

(dóng/dê an, 
báo cáo) 

D an, báo cáo khai thác, si:r dung nithc mt cho cac 
, ,. ,. 3 . ,. 

mvc dich khac voi luu luqng duoi 500 m /ngay dem 
500.000 

2 

D an, báo cáo khai thác, sir dung nuc m.t cho san 
xuât nông nghip vOi liru luçing ti'r 0,1m3  den duói 
0,5m3/giây; phát din vOi cong suât t1r 50kw den duOi 
200kw; cho các miic dIch khác vi lu'u h.rçing t1r 500 m3  
den dui 3.000 m3/ngày dém 

1.200.000 

3 

D an, báo cáo khai thác, sir diving nuâc mt cho san 
xuât nông nghip vi luu luçing tü 0,5m3  den dithi 
1m3/giây; phát din vâi cong suât ti'r 200kw den duâi 
1.000kw; cho các m11c dich khác v&i lu'u luçmg tü 3.000 
m3  den dithi 20.000 m3/ngay dêm 

3.000.000 

4 

D an, báo cáo khai thác, sir diing nuâc m.t cho san 
xuât nông nghip vOi liiu luqng ti'r 1m3  den duâi 
2m3/giây; phát din vâi Cong suât ti.r 1.000kw den duOi 
2.000kw; cho các miic dich khác vth hxu luçrng ti'r 
20.000 m3  den dithi 50.000 m3/ngày dêm 

5.000.000 

b) Trung hqp thm djnh gia hn, diu chinh d an, báo cáo khai thác, sü 
diing nuâc mat, áp diing müc thu bang 50% müc phi theo quy djnh ti diem a 
khoãn nay; 

c) Trithng hqp th.m dinh 1ti d an, báo cáo khai thác, si1 diing ni.rôc mit, 
ap dicing mire thu bang 30% mirc phi theo quy djnh diem a khoãn nay. 

4. Dôi tuçlng min, giám: Không. 

Diu 12. PhI thâm dnh  d an, báo cáo xã nu*c thai vão ngun ntrirc, 
cong trInh thüy lçri 
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1. D& tuçing np phi: T chirc, h gia dInh, Ca nhân Co yêu câu và duc 
Co quan nhà nuóc có thâm quyên thirc hin vic thâm ctjnh; thâm djnh 'ai;  thâm 
djnh gia han, diêu chinh dê an, báo cáo xâ nuóc thai vào nguôn nuâc, cong trInh 
thüy 1çi trên dja bàn tinh Däk Nông. 

2. Don vj thu phi: Sâ Tài nguyen và Môi trii&ng. 
3. Müc thu: 
a) Thm djnh 1n du: 

STT Ni dung 
Mü'cthu 

(dng/d an, 
báo cáo) 

1 D an, báo cáo có liru luçing nuc duâi 100 m3lngày dêm 600.000 

2 
D an, báo cáo có km 1uçmg nithc tir 100 m3/ngày dêm 

,. 3 . 
den di.roi 500 m /ngay dem 

1.800.000 

3 
D an, báo cáo có luu lucmg nrnc tü 500 m3/ngày dêm 

,. 3 , 
den duoi 2.000 m /ngay dem 

4.400.000 

4 
D an, báo cáo có kru lucmg nu&c tr 2.000 m3lngày dêm 

. 3 ... 
den duoi 3.000 m Ingay dem 

8.400.000 

5 
D an, báo cáo có lixu luçmg nuc trên 10.000 m3/ngày 
dêm den duâi 20.000 m3/ngày dêm dôi vói hoit dng 
nuôi trông thüy san 

11.600.000 

6 
D an, báo cáo có luu luqng nixâc tr 20.000m3/ngày dém 
den dithi 30.000 m3/ngày dérn dôi vi hot dng nuôi 
trông thüy san 

14.600.000 

b) Trueing hop thm djnh gia han, diu chinh d an, báo cáo xá nuóc thai 
vao nguôn nithc, cong trInh thüy 1i, müc thu bang 50% mirc phi theo quy djnh 
tai diem a khoàn nay; 

c) Trung hop thm dinh lai d an, báo cáo xà nithc thai vào nguôn niiâc, 
cong trInh thüy lçii, áp dçing mirc thu bang 30% müc phi theo quy djnh ti diem 
a khoãn nay. 

4. Dôi tuqng min, giâm: Không. 
Diu 13. PhI khai thác và sü' ding tài lieu dt dai 
1. Di tuçng np phi: T chirc, h gia dInh, cá nhân có thu câu khai thác, 

si diing tài 1iu dat dai thuc quán 1 cüa co quan nhà nuOc có thâm quyen ye 
ho so, tài 1iu dat dai trên dja bàn tinh Däk Nông. 

2. To chüc thu phi: 
a) Van phông dang k dt dai tinh Dk Nông; 
b) Chi nhánh van phông dàng k dt dai CáC huyn, thânh ph& 
3. MiYC thu (không bao gôm Chi phi in an, sao chiip h so, tài 1iu, phi 

chuyên phát qua dii?ng buu din): 300.000 dông/hô so, tài 1iu. 
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4. Các truè'ng hçp không thu phi: 

a) Cung cp dü 1iu dt dai d phiic vit cho các miic dich quc phông và 
an ninh, phc vi1 yêu câu trrc tiêp cüa lãnh do Dãng và Nhà nisâc hoc trong 
tInh trng khân cap, cci quan cung cap dtt 1iu dat dai có trách nhim to chüc 
th1rc hin theo chi d.o cUa Thu trthng Co quan; 

b) B Tài nguyen và Môi tnthng, Co quan tài nguyen và môi tri.thng & dja 
phucmg, Uy ban nhân dan cac cap diiçic cung cap di 1iu dat dai dê thirc hin 
nhim vii quãn 1 nhà nu&c ye dat dai. 

Diu 14. PhI dãng k giao djch bão dam, phi cung cp thông tin giao 
dlch bão dam bang quyên sfr ding dt, tãi san gàn lien vó'i dat 

1. Di tlxcTng np phi: T chirc, cá nhân có yêu cu däng k bin pháp bão 
dam, cung cap thông tin ye bin pháp bâo dam bang quyên sü diing dat, tài san 
gän lien v&i dat tai  các co quan nba nuOc có thâm quyên. 

2. T chirc thu phi: 

a) Van phông dang k dt dai tinh Dk Nông; 

b) Chi nhánh van phông dang k dt dai các huyn, thành phô. 

3. Müc thu: 

STT Noi dung 
Mucthu 

(dong/ho so) 

1 
Phi dang k giao djch bão dam b&ng quyn sir diing dat, tài 
san gän lien v&i dat. 

1.1 Dängkbinphápbâodâm 80.000 

1.2 Dãng k thay dM ni dung bin pháp bâo dam dã dang k 5 0.000 

1.3 Dàng k van bàn thông báo v vic xir 1 tài san bão dam 30.000 

1.4 Xóa dang k bin pháp bão dam 20.000 

1 
Däng k bâo luu quyn s& hüu trong tnr&ng hçp mua ban 
tài san gän lien vOi dat có bão lu'u quyên s& hüu 

40 000 

1 6 
Chuyn tip däng k th chp quyn tài san phát sinh t1r 
hqpdôngmuabánnhà& 

40 000 

2 
Phi cung cp thông tin giao djch bão dam bang quyên si:r 
diing dat, tài san gàn lien v&i dat. 

30 000 

4. Di tuçlng duçc min: Ca nhân, h gia dInh theo quy dinh tai  khoãn 
4 Diêu 1 Nghj djnh sO 116/20181ND-CP ngày 07 tháng 9 nãm 2018 cüa 
Chinh phü sua dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh sO 55/2015/ND-
CP ngày 09 tháng 6 näm 2015 cüa Chinh phü ye chjnh sách tin diing phiic 
vii phát triên nông nghip, nông thôn. 

5. Tru&ng hqp khOng thu phi: Triz&ng hqp süa chüa sai sot ye các ni 
dung dang k giao djch bão dam do lOi cüa can b dàng k thI các dOi tucmg 
theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu nay khOng phãi np phi. 
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Chtwng II 
QUY DNH M1J'C THU LI PHI 

Diu 15. L phi dãng k cir trñ 
1. Di tuqng np l phi: NgiRii Co yêU cu däng k cu trü trên dja bàn tinh 

Dàk Nông tti các c quan nhà nrn9c cO thâm quyên theo quy djnh. 

2. T chirc thu l phi: 

a) Cong an các huyn, thành ph; 

b) Cong an các xâ, phuing, thj trn. 

3. Mirc thu: 

STT Ni dung 

A A Mire thu (1ong/1an) 

xa, thj 
trn 

Phi.r&ng thuc 
TP. Gia Nghia 

1 
Bang k thu&ng trü, dang k tm trü cà 
h hoc mt ngiRii nhung không cap so 
h khâu, so ttm trü 

io.000 15.000 

2 
Cp mói, dp lai,  cp di si h khâu, SO 
tm trii cho h gia dInh, cá nhân 

10 000 20 000 

Diêu chinh nhftng thay di trong s h 
khau, so tam  tru 

5.000 10.000 

4 Giahantamtrü 5.000 10.000 

4. Các tnrng hcip duçic min: 

a) Bang k' thuOng trU, dàng k tam  trU cho tré sa sinh; cp di so h khâu 
gia dInh, so tam  trü do thay dôi dja giâi hành chinh; 

b) Bang k cix trü di vâi các trung hqp là: B& mc, vçi (hoc chng) cüa 
lit si, con duOi 18 tuôi cüa lit Si; thuang binh, con duâi 18 tuôi cüa thumg 
binh; Ba mc Vit Nam anh hung; h gia dInh là h nghèo theo quy djnh cüa Thu 
tuàng Chinh phü; dông bào dan tc thiêu so a các xã có diêu kin kinh tê - xã 
hôi däc biêt khó khän. 

Diêu 16. L phi cp chü'ng minh nhân dan 
1. Di tlxçlng np l phi: Cong dan Vit Nam tir dü 14 tui trâ len lam thU 

t11c cap chimg minh nhân dan tai  cci quan nhà nithc có thâm quyên trên dja bàn 
tinh Däk Nông. 

2. T chUc thu l phi: 

a) Cong an c.p tinh; 
b) Cong an các huyn, thành ph& 

3. Müc thu: 

L phi c.p l.n d.u, cp lai,  cp di chimg minh nhân dan (khong bao gm 
tiên ãnh cUa ngu?i dtxçic cap chirng minh nhân dan) dôi vâi ngixai có h khâu 
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thi.r?mg trü t?i các xã, thj trn là 5.000 dong/ngui/1ân; ti các phuing thuc 
thành phô Gia NghTa là 10.000 dông/ngiRii/lân. 

4. Déi tuçing duqc mien: 
a) Min l phi c.p chi'rng minh nhân dan cho cong dan lam thu tic cp di 

chirng minh nhân dan do nba nuâc thay dOi dja gici hành chInh; 
b) Cong dan thuc các xã, thj trn vüng cao, vüng dc bit khó khàn; cong 

dan thuc h nghèo theo quy djnh ti các quyêt djnh cüa Thu tung ChInh phü. 

Diu 17. L phi h tich 
1. Di tuclng np l phi: Nguôi có yêu cu co quan nhà nin9c có thm 

quyên giâi quyêt các van dê ye h tjch theo quy djnh cña pháp lut. 
2. T chirc thu l phi: 

a) Uy ban nhân dan cp huyn; 
b) Uy ban nhân dan cp xã. 
3. Mirc thu: 

STT Ni dung 
Mu'c thu 

(dng/ngw&i/ln) 

Cap xã Cap huyn 

1 Däng k khai sinh 

1.1 Dängkkhaisinhdünghn 0 60.000 

1.2 DängkkhaisinhkhOngdñnghn 7.000 60.000 

1.3 Däng k 'ai khai sinh 8.000 70.000 

1.4 
Dang k khai sinh cho ng1.rñ dã có h so, giây 
to ca nhan 

8.000 70.000 

2 Däng k khai tü 

2.1 Däng k khai tà dung htn 0 60.000 

2.2 Dängkkhaitirkhôngdünghn 5.000 60.000 

2.3 Dàng k lai khai tü 7.000 70.000 

3 Dängkk&hOn 0 1.000.000 

4 Dängklikthôn 25.000 1.000.000 

5 Däng k giám h, ch.m dirt giám h 0 5 0.000 

6 Dangkthncha,mç,con 15.000 1.000.000 

7 
Thaydôi, cãi chInh h tjch cho nguôi chua dü 
14 tuoi cu tru trong nuoc 

15.000 0 

8 
B sung h tjch cho cong dan Vit Nam Cu trü 
trong nuoc 

25.000 0 

9 Cp gi.y xác nhn tInh trng hon nhân 15.000 0 
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10 
Xác nhtn hoc ghi vào S h tjch các vic h 
tjch khác 

5 000 0 

Xác djnh iaj  dan tc; thay di, cãi chInh ho 
tjch cho ngui tr dü 14 tuôi tth len cu trü 
trong nithc; thay dôi, cãi chInh, bô sung h 
tjch có yêu to nuóc ngoài 

0 25 000 

12 
Ghi vào S h tjch vic h tjch cüa cOng dan 
Vit Nam dã duçic giâi quyêt tai  co quan có 
thâm quyên cüa ntthc ngoài 

0 60.000 

13 Dängkhtjchkhác 5.000 60.000 

4. Dii tucmg duqc min: 
a) Dang k h tjch cho ngui thuc h gia dInh có cong vi each mng; 

nguii thuc hO nghèo; ngithi khuyêt tt theo quy djnh; 

b) Däng k khai sinh dung han;  khai tü dñng han;  dãng k giám hO,  chm 
dirt giám h; dàng k kêt hon cüa cOng dan Vit Nam cu trü a trong nuóc dixc 
thrc hin tai  Uy ban nhân dan cap xã; 

c) Däng k khai sinh dung han;  khai t11 dung han;  däng k kt hon có yu 
tO nuóc ngoài duqc thrc hin tai  Uy ban nhân dan cap xã a khu virc biên giai. 

Diu 18. L phi cp giy phép lao dng cho ngirô'i nithc ngoài làni vic 
ti Vit Nam 

1. Di tuqng np l phi: Ngithi sir diing lao dng có d nghj và duçic ci 
quan quãn l nhà nithc Co thâm quyên cap; cap lai  giây phép lao dng cho nguai 
rnthc ngoài lam vic tai  các doanh nghip, cci quan, tO chirc hoat dng trên dja 
bàn tinh Dàk Nông. 

2. T chrc thu l phi: Sâ Lao dng - Thusang binh và Xã hOi. 
3. Mirc thu: 
a) Cp mâi: 500.000 dng/nguai/giy phép; 

b) Cp lai:  400.000 dngInguai/giy phép. 

4. Di tuçmg min, giâm: Không. 
Diu 19. L phI cp giy chu'ng nhn quyn sir diing dat, quyn sir 

hfru nhà, tài san gall lien vOi dt 
1. Di tuçing np l phi: T chüc, cci s& tOn giáo, hO gia dInh, cá nhân 

trong và ngoài nuac duc cap giây chung nhn quyên s1r diing dat, quyên sâ hu 
nhà & và tài san khác gän lien v&i dat; ching nhn däng k biên dng ye dat dai; 
trich luc ban do dia chinh, van ban, so lieu ho so dia chrnh phuc vu cho cong tac 
cap giây chüng nhn quyên sr ding dat, quyên s& hu nhà, tài san gàn lien vôi 
dat trén dja bàn tinh Dak Nông. 

2. To chüc thu l phi: 
a) Van phOng däng k dt dai tinh Dk NOng; 
b) Chi nhánh van phOng däng k d.t dai các huyn, thành ph& 
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3. Müc thu: 

STT Ni dung 

Mire thu 
(thng/giá'y chi'rng nhçn) 

Ho gia 
dInh, cá 
nhan tai 
phtro'ng, 
thi trân 

Ho gia 
dlnh, cá 

A • 

nhan tai 
khuvi•rc 

khác 

DO1VO'l 
tochirc 

1 
Cp giy chi'mg nhtn quyn sir diing dat, quyn sâ hiru nhà a và tài san 
gàn lien vi dat 

1.1 TrnghçpcpmOi 100.000 50.000 500.000 

1.2 
Cp 1i, cp dM, xác nhn b sung vào 
giay chung nhin 

50.000 25.000 50.000 

2 
Cp giy chirng then  cho h gia dInh, cá nhân chi có quyn sir dung dt 
(không có nhà và tài san khác gän lien v&i dat) 

2.1 Trixang hçip cp mâi 25.000 13.000 100.000 

2.2 
Cp lai (k Ca cp 1i do Giy chimg 
nhân hêt chô xác nl4n), cap dôi, xác 
nhn bô sung vào Giây chirng nhn. 

20.000 10.000 30.000 

3 28.000 14.000 30.000 

4 TrIch luc ban d dia chinh 15.000 8.000 30.000 

4. Di tuçlng duçic min: 

a) Tnthng hçp dâ dugc cp giy chimg nhn quyn sir diing dt (bao gm 
quyên so hu nhà 0 và tài san gän lien v0i dat), giây chüng nhn quyên sO hihi 
cong trInh xây dçrng truOc ngày Nghj djnh so 88/2009/ND-CP ngày 19 tháng 10 
näm 2009 cüa ChInh phU có hiu l?c  thi hành nhung có thu câu cap dôi giây 
chirng nhn; 

b) Các h nghèo và cn nghèo theo quy djnh ti các quy& djnh cüa Thu 
tuOng Chinh phü; 

c) Các déd tuçing thuc din i.ru dãi theo Pháp lnh U'u dãi ngiRii có cong 
v0i cách mng; Pháp 1nh sOa dôi, bô sung mt so diêu cüa Pháp 1nh IJu dãi 
ngi.r0i có cong vOi each mng cüa Uy ban ThuOng vi1 Quôc hi. 

Diu 20. L phi cp giy phép xãy dirng 
1. Di tuçing np 1 phi: T chOc, Ca nhân Co thu cu c.p giây phép xây 

dung; gia htn, diêu chinh, cap lai 
giây phép xay dirng tti các cci quan thà nuOc 

có thâm quyên trén dja bàn tinh Däk Nông. 

2. To chOc thu 1 phi: 
a) Sâ Xây dirng thu 1 phi di v0i cp giy phép, gia htn gity phép xây 

dirng cho to chOc; 
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b) Uy ban nhân dan các huyn, thành ph thu 1 phi di vâi cp giy 
phép, gia hn giây phép xây dmg cho Ca nhân. 

3. Müc thu: 

a) Xây dimg nhà riêng lé cUa nhân dan: 75.000 dng/giy phép; 

b) Xây dmg các cong trInh khác cüa ti cWrc, Ca nhân: 150.000 dng/gi.y phép; 

c) Gia hn giy phép xây dirng: 15.000 dng/giy phép; 

d) Diu chinh giy phép xay dirng, müc thu bang 50% mirc 1 phi cp 
giây phép xay drng lan dâu duçic quy djnh tai  diem a, b khoàn nay. 

4. Di tuçmg min, giàm: Min np 1 phi cp gi.y phép xây dimg trong 
tr1xng hçip cap li giây phép xây d%mg; cap giây phép xây drng nhà riêng lé 
dôi vi nguñ có cong vth each mng theo quy djnh tii Pháp 1nh IJu dâi ngiii 
có cOng vâi cách mng; Pháp lnh süa dOi, bô sung mt so diêu cüa Pháp 1nh 
U'u dãi nguYi có côngvâi cáchmng cüa Uy ban Thi.thng vi Quôc hi. 

Then 21. Lç phi dang ky kinh doanh 
1. Di tuçlng np 1 phi: 

a) Ca nhân, nhóm cá nhân, h gia dInh, hçip tác x (hoc chi nhánh, van 
phông di din, dja diem kinh doanh cUa hqp tác xA), lien hip hçp tác xã (hoc 
chi nhánh, van phông di din, dja diem kinh doanh cüa lien hip hçip tác xà), 
khi dugc cci quan nhà nuóc có thâm quyên cap giây chü'ng nh.n clAng k kinh 
doanh trên dja bàn tinh DAk Nông; 

b) Các t chüc, cá nhân d nghj cci quan có thm quyn cung cp thông 
tin ye clang k kinh doanh cüa các dôi tllcYng thuc din phãi clAng k kinh doanh 
theo quy djnh. 

2. T chrc thu l phi: 

a) Sâ K hoach và Du tu; 

b) Phông Tài chInh - K hotch các huyn, thành ph& 

3. Müc thu: 

TT Ni dung Don vi tInh Mfrc thu 

1 Cp mOi Giy chüng nhn clang k kinh doanh 

1.1 H gia dInh, nhóm cá nhân, cá nhân dông/lân cp 100.000 

1 2 
Hqp tác xã (hoc chi nhánh, vAn phông di 
din, dja diem kinh doanh cüa hçip tác xa) 

dng/ln ctp 100.000 

2 
Chimg nhn clAng k2 thay di ni dung clAng 
k kinh doanh 

dng/ln 
thay di 

50.000 

Cp bàn sao giy chirng nhn clang k kinh 
doanh, gi.y chüng nhtn thay d,i clAng k1 
kinh doanh hoc ban trIch 1ic ni dung clAng 
k kinh doanh 

dng!bân 5.000 

4 Cung cp thông tin v clAng k kinh doanh 
dng/1n 
cung cap 

15.000 
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4. Di tuçmg duçic min: 

a) Min 1 phi dàng k kinh doanh di vôi lien hip hcip tác xâ (hoc chi 
nhánh, van phông d.i din, dja diem kinh doanh cüa lien hip hqp tác xa); 

b) Min 1 phi dang k giâi th, tam  ngüng kinh doanh di vâi h gia 
dInh, hçp tác xâ, lien hip hçp tác xâ; 

c) Min l phi dang k chm dirt hoat  dng chi nhánh, van phông dai 
din, dja diem kinh doanh dôi vâi Hçip tác xâ, Lien hip hcp tác xã; 

d) Min 1 phi däng k kinh doanh di vOi trung hqp b sung, thay di 
thông tin do thay dôi dja giâi hành chInh; 

e) Không thu L phi dang k kinh doanh trong truông hçp cung cap thông 
tin ye dang k kinh doanh cho các ca quan nhà nuâc phçic vii cong tác quãn 1 
nhà nithc theo quy djnh hin hành. 

Chirong III 
QUAN LY, SI DUNG  PH vA L PHI 

Diêu 22. Kê khai, thu, np phi, I phi 

1. Djnh kS'  truâc ngây 20 hang tháng, to chirc duçic giao nhim v11 trirc 
tiêp thu phi phâi gi1i so tiên phi thu ducic vào tài khoãn phi ch np, m& tai  Kho 
bac Nba nuOc noi giao djch. To chüc thu phi thirc hin kê khai, np tiên phi thu 
duçc theo tháng, sau khi trü sO tiên phi duccc dê 1ti; dông thyi thirc hin quyêt 
toán näm theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

2. Chirng tiir thu phi, l phi thirc hin theo quy djnh tai  Thông tu 
so 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 nàm 2016 cüa B Tài chinh hithng dan 
viêc in, phát hành, quãn 1 và sir diing các loai chirng tir thu tiên phi, 1 phi thuc 
ngân sách nba nuâc. 

Diu 23. Quãn 1, sfr dyng phi, 1 phi 

1. Quãn l sir dung phi: 

a) PhI thu tr các hoat dng djch vi do co quan quail 1 nhà nithc th%rc hin 
phái np toàn b vào ngân sách nba nuOc; 

b) PhI thu ttr các hoat  dng djch vi1 do dan vj sir nghip cong 1p thirc 
hin duçic dê lai  80% dê trang trài chi phi hoat dng cung cap djch vii, thu phi; 
phân con 'ai  (20%) np vào ngân sách nhà nuâc các cap theo quy djnh; 

c) Phi thu tir các hoat  dng djch vi.i cüa t chüc không do nhà nuc quán 
l, dugc cci quan nba nuóc có thâm quyên giao tic hin, &rcic dé lai  toàn b so 
tien phi thu duc, dê trang trâi chi phi hoat dng cung cap djch vii. So tien phi 
duçic dê lai  là doanh thu cüa to chi'rc thu phi. To chüc thu phi thirc hin vic k 
khai, np thuê theo quy djIIh cüa pháp lut ye quãn l thuê; 

d) Di vói các t chirc ducic üy quyn tip nhn h sa và thu h các khoán 
phi theo quy djnb ye thu tic hànb chInh, duçic trich lai  mt phân trên tong so phi 
duqc gilt lai  cüa co quan, to chüc dugc giao nbim vi thu phi, sau khi trlr các 
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khoân phãi np ngân sách nhà nuóc. Uy ban nhân dan tinh quy djnh t' 1 trIch 
dé 'ai  cho cci quan ducic üy quyên theo quy djnh. 

2. Quãn 1, sü diing 1 phi: 

T chirc thu 1 phi th%rc hin np toàn b tin 1 phi thu duqc vào ngân sách 
nba nithc và thçrc hin kê khai, np, quyêt toán 1 phi theo quy djnh tai  diem a 
khoân 2 Diêu 3 Nghj djnh so 120/2016/ND-CP ngày 23 tháng 8 näm 2016 cüa 
Chinh phü quy dnh chi tiêt và huàng dn thi hânh mt so diêu cüa Lutt phi và 
1phI. 

3. Các ni dung khác lien quan dn vic kê khai thu, np phi, 1 phi; quyt 
toán; bach  toán kê toán phi, 1 phi và cong khai chê d thu, duqc th%rc hin theo 
quy djnh tai  Thông tr so 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 nàm 2019 cüaB 
Tài chinb hithng dan ye phi và 1 phi thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hi dông 
nhân dan tinh, thành phO trrc thuc Trung uong vâ các quy djnh hin hành cüa 
pháp 1ut ye quãn 1 thuê./. 

CHU TECH 

Lê Din 
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