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ñịnh số 109/2013/Nð-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt hành
chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá ñơn; Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP
ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
109/2013/Nð-CP
2. Cục Thuế thành phố ðà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn cho các tổ chức
cung cấp dịch vụ nêu trên sử dụng chế ñộ hoá ñơn, chứng từ theo ñúng quy ñịnh;
thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về thuế
và pháp luật có lien quan.
3. Sở Tài chính hướng dẫn các tổ chức cung cấp dịch vụ ño ñạc, lạp bản ñồ tỷ
lệ 1/500 ở những nơi chưa có bản ñồ có toạ ñộ thực hiện niêm yết giá theo ñúng quy
ñịnh và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về giá và chế ñộ
kế toán, tài chính hiện hành.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm
tra và xử lý vi phạm theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý.
ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2017 và bãi bỏ
Khoản 6, ðiều 1 Quyết ñịnh số 9150/Qð-UB ngày 30/12/2016 của UBND thành phố
ðà Nẵng
ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc các Sở: ,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố ðà Nẵng; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị
và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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