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UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2007/Qð-UBND

Sơn Trà, ngày 03 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Qui ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ
loại 2 và loại 3 trên ñịa bàn quận Sơn Trà
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính
phủ qui ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí và Nghị ñịnh số 24/2006/NðCP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa ñổi bổ sung một số ñiều của
Nghị ñịnh 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết ñịnh 25/2006/Qð-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2006 của
UBND thành phố ðà Nẵng v/v qui ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ và
Quyết ñịnh số 6340/Qð-UBND, ngày 15 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố
ðà Nẵng v/v giao quận, huyện quy ñịnh mức thu, mức trích ñể lại cho các ñơn vị
trực tiếp thu phí chợ ñối với các chợ do quận, huyện, phường, xã quản lý;
Theo ñề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1.
1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này mức thu phí ñối với hộ kinh doanh tại
các chợ loại 2 và loại 3 trên ñịa bàn quận Sơn Trà.
2. ðối tượng nộp phí chợ:
a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có ñặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố ñịnh,
thường xuyên tại chợ;
b) Người buôn bán không thường xuyên, không cố ñịnh tại chợ;
ðiều 2. Quản lý và sử dụng phí chợ:

