
28 CÔNG BÁO Số 06 - 01 - 01 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 97/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về thu phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng 

môi trường trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

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 quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 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 33/2009/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về thu phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành mức thu phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 

trường trên ñịa bàn thành phố như sau: 
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ðơn vị tính: ñồng/báo cáo 

STT ðịa ñiểm thẩm ñịnh 
Thẩm ñịnh báo 
cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường 

Thẩm ñịnh báo cáo 
ñánh giá tác ñộng 

môi trường bổ sung 

1 
Quận 1, 3, 4, 5 6, 8, 10, 11, 
Bình Thạnh, Phú Nhuận, 
Tân Bình 

3.400.000 1.700.000 

2 

Quận 2, 7, 9, 12, Gò Vấp, 
Thủ ðức, Tân Phú, Bình 
Tân, huyện Bình Chánh, 
Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, 
Nhà Bè 

5.000.000 2.500.000 

 

ðiều 2. Quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 

thực hiện như sau: cơ quan thu phí ñược giữ lại 80% số tiền phí thu ñược, nộp ngân 

sách nhà nước 20%. Phần 80% tổng số tiền thu phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác 

ñộng môi trường ñược ñể lại, cơ quan thu phí ñược phép chi theo quy ñịnh tại Thông 

tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ 

sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc các Sở, ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 


