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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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BÁO CÁO 

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

Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh 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 

 

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

Tờ trình số 472/TTr-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 như sau: 

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã 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. Quá trình tổ chức thu phí, lệ phí trong 

thời gian qua đã được thực hiện đúng quy định, góp phần tạo nguồn thu ngân 

sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy 

cơ chế tự chủ của tổ chức thu phí. Tuy vậy, để thực hiện các quy định của Luật 

Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của 

Chính phủ, Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh thì việc rà soát, xây dựng 

phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí là cần thiết. 

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 1
1
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 4 Điều 169
2
 Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 

253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa 

                                           
1
 Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật 

của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của 

cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền… 
2
 Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Mục IX - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ 

lục số 01 - Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14 và Luật số 23/2018/QH14… 
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bàn tỉnh Hà Tĩnh là đúng thẩm quyền. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy 

đủ hồ sơ và căn cứ pháp lý liên quan
3
; được cơ quan soạn thảo tổ chức làm việc, 

thảo luận, tổng hợp trên cơ sở đề xuất, lấy ý kiến các ngành, địa phương liên 

quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm định
4
 theo đúng trình tự, thủ tục ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định 

03 khoản phí (Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5
, Phí 

khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
6
, Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

7
); 03 khoản 

lệ phí (Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài 

sàn gắn liền với đất
8
, Lệ phí đăng ký cư trú

9
, Lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10

); ban hành mới quy định 

01 khoản phí (Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường
11

) và 

bãi bỏ quy định 01 khoản phí (Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn 

nước, công trình thuỷ lợi). Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức làm việc với cơ 

quan soạn thảo và có ý kiến góp ý trực tiếp vào dự thảo; cơ quan soạn thảo đã 

tiếp thu đầy đủ, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo; vì vậy Ban thống nhất với các 

nội dung của Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết. 

                                           
3
 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 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 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 

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 HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
4
 Báo cáo thẩm định số 514/BC-STP ngày 22/11/2021 của Sở Tư pháp. 

5
 Tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND đã điều chỉnh tăng tỷ lệ để lại của Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất từ 70% lên 85%, tuy nhiên việc điều chỉnh này vẫn chưa đảm bảo chi phí thẩm định hồ sơ thực hiện 

theo trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo định mức kinh tế, kỹ thuật do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017. Do đó, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tăng 

mức thu phí và bổ sung quy định miễn thu phí đối với hộ nghèo, cấp đổi giấy chứng nhận do thực hiện chủ trương của 

tỉnh về dồn điền đổi thửa, tích tụ, tập trung đất đai. 
6
 Điều chỉnh tỷ lệ để lại từ 70% lên 85% cho đơn vị thu phí là Văn phòng Đăng ký đất đai. 

7
 Điều chỉnh tỷ lệ để lại từ 70% lên 85% cho đơn vị thu phí là Văn phòng Đăng ký đất đai. 

8
 Bổ sung quy định miễn thu phí đối với hộ nghèo, cấp đổi giấy chứng nhận do thực hiện chủ trương của tỉnh về dồn 

điền đổi thửa, tích tụ, tập trung đất đai. 
9
 Bổ sung quy định về đối tượng nộp, đơn vị tổ chức thu và điều chỉnh mức thu từ 7.500 đồng lên 10.000 đồng đối với 

các khu vực khác ngoài các phường nội thành của thành phố, thị xã nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo 

các quy định tại khoản 4 Điều 2, khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 55/2021/TT-

BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. 
10

 Bổ sung thêm trường hợp thu lệ phí gia hạn giấy phép lao động với mức thu bằng mức cấp lại giấy phép lao động để 

phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ. 
11

 Bộ Tài chính đã có Văn bản số 10844/BTC-CST ngày 20/9/2021 về việc ban hành văn bản quy định thu phí 

thẩm định cấp giấy phép môi trường, trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn: 

“Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC, để xây dựng đề án thu phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

môi trường do cơ quan địa phương thực hiện và bãi bỏ quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước , công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện, theo thẩm quyền quy định”. 
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Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan 

tâm một số nội dung sau: 

1. Căn cứ Điều 10 Luật Phí và lệ phí năm 2015, Điều 6 Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019, xem xét việc miễn phí khai thác và sử dụng 

tài liệu đất đai đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh (theo đề 

xuất tại Văn bản số 1359/CTHADS-NV ngày 01/12/2021 của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh). 

2. Tiếp tục soát xét, điều chỉnh mức thu phí, lệ phí theo nguyên tắc: Mức 

thu phải bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch 

và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. 

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

đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 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./. 
 

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 4; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ4. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thuý Nga 
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