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3. Trường hợp thẩm ñịnh gia hạn, ñiều chỉnh: áp dụng mức thu bằng 50% mức
thu theo quy ñịnh tại khoản 1 và 2 ðiều này.
ðiều 3. Kê khai, thu, nộp và quản lý phí
1. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo từng lần phát sinh.
2. Cơ quan thu phí chịu trách nhiệm:
a) Tổ chức thu, nộp phí theo quy ñịnh. Khi thu phải cấp biên lai thu phí cho ñối
tượng nộp phí theo quy ñịnh hiện hành.
b) Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền phí thu ñược vào ngân sách Nhà nước.
c) ðịnh kỳ hàng tháng, cơ quan thu phí phải gửi số tiền phí ñã thu vào tài
khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước và thực hiện kê khai, quyết
toán theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2017
và thay thế Quyết ñịnh số 60/2015/Qð-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc quy ñịnh mức thu phí thẩm ñịnh báo cáo kết quả thăm dò ñánh
giá trữ lượng nước dưới ñất trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bãi bỏ các nội dung liên
quan ñến phí thẩm ñịnh ñề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới ñất tại
Quyết ñịnh số 59/2015/Qð-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về
việc Quy ñịnh mức thu phí thẩm ñịnh ñề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng
nước dưới ñất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và công
trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, Tài
nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà
nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
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