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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3509/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Tài chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành
chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục
hành chính;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chínhtại Tờ trình số 5148/TTr-STC-BVG ngày 01
tháng 8 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của SởTài chính (02 thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực
quản lý công sản).
Danh mục thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Văn
phòng
Ủy
ban
nhân
dân
thành
phố
tại
ñịa
chỉ
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

102

CÔNG BÁO/Số 80/Ngày 15-9-2018

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính,
Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3509/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu công nghệ cao
Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải
quyết

ðịa ñiểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực quản lý công sản
1

Khấu trừ tiền bồi thường,
Không quá 05 Ban Quản lý Khu
giải phóng mặt bằng vào tiền ngày làm việc
Công nghệ cao
thuê ñất trong khu công nghệ
(ðịa chỉ: ðường D1,
cao
Khu công nghệ cao,
phường Tân Phú,
quận 9)

Không

Nghị ñịnh 35/2017/NðCP ngày 03 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy
ñịnh về thu tiền sử dụng
ñất, thu tiền thuê ñất, thuê
mặt nước trong Khu kinh
tế, Khu công nghệ cao

2

Miễn giảm tiền thuê ñất
trong khu công nghệ cao

Không

Nghị ñịnh 35/2017/NðCP ngày 03 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy
ñịnh về thu tiền sử dụng
ñất, thu tiền thuê ñất, thuê
mặt nước trong Khu kinh
tế, Khu công nghệ cao

Không quá 15
ngày làm việc

Ban Quản lý Khu
Công nghệ cao
(ðịa chỉ: ðường D1,
Khu công nghệ cao,
phường Tân Phú,
quận 9)
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