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TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh 

về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Kế hoạch số 156/KH-HĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2391/TTr-STC ngày 

20/6/2022 (sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan; 

kèm Báo cáo thẩm định số 192/BC-STP ngày 16/6/2022 của Sở Tư pháp) và 

Văn bản số 2649/STC-GCS ngày 04/7/2022 (sau khi tổng hợp ý kiến của các Ủy 

viên UBND tỉnh); căn cứ thẩm quyền quy định tại Luật Phí và lệ phí năm 2015, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Thực hiện Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP 

ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghị quyết số 14/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 

của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-

HĐND. 

Qua tổng hợp báo cáo của các sở, ngành, địa phương cho thấy việc tổ 

chức thu phí, lệ phí trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu 

quả hoạt động cung cấp dịch vụ công. Mức thu phí và số tiền phí để lại đã cơ 

bản bù đắp chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí của tổ chức thu phí. 

Tuy vậy, một số sở, ngành đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế một số khoản lệ 

phí để phù hợp với quy định và tình hình thực tế, cụ thể: 
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1. Sửa đổi, bổ sung Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ 

quan địa phương thực hiện): 

Thực hiện Luật Cư trú năm 2020 và Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 

15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Cư trú; UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

52/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đối 

tượng nộp, đơn vị tổ chức thu và mức thu Lệ phí đăng ký cư trú. 

Ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính 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. Bộ Công an cũng đã ban hành các Quyết 

định: số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú 

và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; số 

10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 để 

thực hiện các nội dung đăng ký và quản lý cư trú được bổ sung nêu trên. 

Do đó, 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 là cần thiết, đúng quy định. 

 2. Ban hành quy định thay thế mức thu Lệ phí trước bạ: 

 Thực hiện Luật Phí và lệ phí năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về lệ phí trước bạ, trong đó tại 

điểm a khoản 5 Điều 7 quy định “Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí 

trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn 

cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không 

quá 50% mức quy định chung”. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối 

với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 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. 

 Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 

ngày quy định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2022, theo đó: 

 - Tại điểm a khoản 5 Điều 8 quy định: “Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở 

xuống (bao gồm cả xe con pick-up): nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 

10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực 

tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định 

chung tại điểm này”. 
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- Tại điểm b khoản 4 Điều 13 quy định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có trách nhiệm: “Trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quyết định mức thu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 9 

chỗ ngồi trở xuống tại địa phương theo điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định này”. 

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% như quy định tại Nghị định 

số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 

15/01/2022 của Chính phủ. Để triển khai thi hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 

ngày 15/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với mức thu của phần lớn các tỉnh, 

thành phố trên cả nước, việc ban hành quy định thay thế đối với mức thu Lệ phí 

trước bạ là cần thiết, phù hợp và đúng quy định. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 1. Mục đích: Sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định đối với các khoản lệ phí 

để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

 2. Quan điểm: Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các khoản lệ phí phải đảm 

bảo các nguyên tắc, căn cứ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình 

kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết1. 

2. Sở Tài chính tổng hợp đề xuất Phương án sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí 

của các sở, ban, ngành (được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Phương án phí, lệ 

phí), xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các 

sở, ban, ngành, địa phương. 

3. Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. 

4. UBND tỉnh lấy ý kiến của các Ủy viên UBND tỉnh. 

5. Xem xét, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, được xây dựng theo Mẫu số 

36 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: 

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú. 

+ Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu theo tỷ lệ (%) đối với xe 

ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up). 

                                           
1 Tại Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
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- Điều 2. Hiệu lực thi hành. 

- Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

 Trên đây là Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có Phụ lục và Dự thảo Nghị quyết kèm theo); UBND tỉnh 

kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Lĩnh 
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