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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh như sau: 

Khoản Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở 

xuống, Lệ phí đăng ký cư trú được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị 

quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 và Nghị quyết số 52/2021/NQ-

HĐND ngày 16/12/2021. Trên cơ sở quy định pháp luật mới ban hành cũng như 

tình hình thực tiễn của địa phương, việc điều chỉnh 02 khoản lệ phí này là cần 

thiết. Cụ thể: 

- Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở 

xuống trên địa bàn tỉnh hiện đang thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh là 11% giá trị tài sản tính 

lệ phí trước bạ; nay trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid19, cũng như so 

sánh với mặt bằng chung các tỉnh, thành phố cả nước1 việc điều chỉnh giảm 

xuống 10% là phù hợp. 

- Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực 

hiện) được quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 

16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 26/11/2021, Bộ Tài 

chính đã ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (có hiệu lực từ ngày 10/01/2022); theo đó, một số nội dung thu đối 

với việc đăng ký và quản lý cư trú được bổ sung gồm: Tách hộ; điều chỉnh 

thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; xác nhận thông tin về cư trú. 

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung nội dung thu, mức thu, đối tượng nộp đối với Lệ 

phí đăng ký cư trú để phù hợp với quy định tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

                                                           
1 Qua tham khảo mức thu của các tỉnh, thành phố trong cả nước, hiện chỉ có thành phố Hà Nội quy định mức thu 

12%, tỉnh Hà Tĩnh quy định mức thu 11%, các tỉnh, thành phố khác đều áp dụng mức thu 10%. 



Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ và căn cứ pháp lý2; 

được cơ quan soạn thảo tổ chức làm việc, thảo luận, tổng hợp trên cơ sở đề xuất, 

lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm 

định3 theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung của Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết, đồng thời đề nghị điều chỉnh tên Nghị quyết thành: “Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. 

Căn cứ kết quả thẩm tra nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ4. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý Nga 

 

                                                           
2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính 

phủ; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ; Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 

15/01/2022 của Chính phủ; Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính; Thông tư số 

106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 
3 Báo cáo thẩm định số 192/BC-STP ngày 16/6/2022 của Sở Tư pháp. 
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