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Mức thu phí thẩm ñịnh kết quả ñấu thầu ñược tính trong chi phí khác của dự
án ñầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hoặc tính vào giá trị hàng
hóa mua sắm với mức thu ñược tính bằng 0,01% giá trị một gói thầu nhưng tối
thiểu là 500.000 ñồng và tối ña là 30.000.000 ñồng (ba mươi triệu ñồng).
ðiều 3. Phí thẩm ñịnh kết quả ñấu thầu quy ñịnh tại Quyết ñịnh này là khoản
thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà
nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng và phân cấp cho các cấp
ngân sách theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Hàng năm, căn cứ mức thu phí thẩm ñịnh kết quả ñấu thầu, chế ñộ
chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu phí lập dự toán thu – chi tiền phí chi tiết
theo mục lục ngân sách nhà nước gửi cơ quan Tài chính ñồng cấp có thẩm quyền
phê duyệt ñể bố trí dự toán kinh phí nhằm ñảm bảo trang trải chi phí cho việc thu
phí của ñơn vị.
ðiều 5. Cơ quan thu phí có trách nhiệm ñăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết
toán phí thu ñược nêu trên ñúng theo quy ñịnh tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC
ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh Pháp luật về phí và
lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa ñổi, bổ
sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng
10 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc Trung ương,
Quyết ñịnh số 25/2007/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 về việc ban hành
quy ñịnh quản lý thu phí, lệ phí trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ, các quy ñịnh theo
Quyết ñịnh này và các văn bản khác có liên quan theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 6. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau mười ngày và ñăng báo Cần Thơ
chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám ñốc sở, thủ
trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện,
xã, phường, thị trấn, các ñơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
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