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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22/2014/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2014

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh ñối tượng, mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 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 quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6
năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài
chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của
Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 63/2014/NQ-HðND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội
ñồng nhân dân thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10 sửa ñổi, bổ
sung các quy ñịnh về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng;
Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1768/STC-TCDN ngày 31
tháng 7 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quyết ñịnh này quy ñịnh ñối tượng, mức thu, chế ñộ quản lý và sử
dụng phí vệ sinh trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. ðối tượng nộp phí vệ sinh

