
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    QUẬN CẨM LỆ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       
Số:         /QĐ-UBND                  Cẩm Lệ, ngày      tháng      năm 2018 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn giảm tiền đóng góp xây dựng chợ Hòa Xuân 
                              

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy 

định về phát triển và quản lý chợ, Nghị định 114/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều 

của Nghị định 02/2003/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của Ủy ban nhân 

dân quận Cẩm Lệ Về việc phê duyệt mức giá sàn cho mỗi sạp hàng đăng ký kinh 

doanh chợ phụ Hòa Xuân; 

Thực hiện Chủ trương của UBND quận Cẩm Lệ tại Công văn số 128/BQLCC 

ngày 25/6/2018 của Ban quản lý các chợ quận V/v xác minh ý kiến nội dung, kiến 

nghị, phản ánh của công dân tại chợ Hòa Xuân; 

Theo đề nghị của Trưởng ban quản lý các chợ quận Cẩm Lệ, 
                                            

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giảm 50% tiền đóng góp xây dựng chợ cho hộ Ông Trần Văn Lành, 

thường trú tổ 16, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng là chủ lô số 37, 

ngành hàng ăn uống lồng chợ phụ, chợ Hòa Xuân. 

- Số tiền hộ nộp theo Quyết định 2700/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của 

UBND quận là: 7.000.000 đồng ; 

 - Số tiền được miễn giảm là: 3.500.000 đồng; 

 - Số tiền hộ phải nộp là: 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm ngàn đồng). 

Điều 2. Giao Ban quản lý các chợ quận Thông báo cho các hộ kinh doanh 

được biết, thu nộp khoản tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Tài chính 

Kế hoạch quận, Trưởng ban quản lý các chợ quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và Ông Trần Văn Lành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH 

- Như Điều 4;     

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận;                                                                                  

- Lưu: VT, BQLCC.         

 

                                                                                     Lê Văn Sơn 
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