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TỜ TRÌNH 

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

ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND 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 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4937/TTr-STC ngày 

22/11/2021 và số 5130/STC-GCS ngày 02/12/2021 (kèm Báo cáo thẩm định số 

514/BC-STP ngày 22/11/2021 của Sở Tư pháp); căn cứ về thẩm quyền quy định 

tại Luật Phí và lệ phí năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND 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, 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 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-

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

khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND. 

Qua tổng hợp, báo cáo của các đơn vị, địa phương, việc tổ chức thu phí, lệ 

phí theo các Nghị quyết nêu trên trong thời gian qua 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, bãi bỏ một số 
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khoản phí, lệ phí để phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế (chi tiết 

tại Phụ lục ban hành kèm theo), cụ thể: 

1. Sửa đổi, bổ sung quy định Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Phí đăng 

ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương 

thực hiện); Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở, tài sản gắn liền với đất: 

Các khoản phí, lệ phí này hiện do Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thu: 

- Đối với Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

Tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND, do ảnh 

hưởng của lũ lụt và dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nên mức thu đối với phí nêu trên 

được điều chỉnh tăng với tỷ lệ còn thấp; sau đó, tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-

HĐND đã điều chỉnh tăng tỷ lệ để lại từ 70% lên 85% để góp phần đảm bảo chi 

phí cho hoạt động của tổ chức thu phí. Số tiền phí để lại này 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 ban hành tại Thông tư số 

14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua 

tham khảo, mức thu phí tại các Nghị quyết nêu trên còn ở mức thấp so với các 

địa phương lân cận (Nghệ An; Quảng Bình). Theo số liệu tính toán xác định 

mức tự đảm bảo chi thường xuyên, với mức thu và tỷ lệ để lại hiện nay thì mức 

tự đảm bảo chi thường xuyên cho đơn vị thu chỉ mới đạt 94%. Do đó, trên cơ sở 

nguyên tắc, căn cứ xác định mức thu phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí, 

các Nghị định, Thông tư liên quan, gắn với việc thực hiện lộ trình chuyển sang 

hoạt động tự chủ về tài chính đối với đơn vị tổ chức thu phí là Văn phòng Đăng 

ký đất đai, việc điều chỉnh tăng mức thu phí cho tổ chức thu phí là cần thiết; 

đồng thời, bổ sung quy định miễn thu phí đối với một số trường hợp khó khăn 

hoặc giải quyết hồ sơ vì lý do khách quan để giảm thiểu tác động của việc tăng 

mức thu phí. 

- Đối với Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Phí đăng ký giao dịch 

bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện):  

Để góp phần đảm bảo chi phí cho hoạt động của tổ chức thu phí theo quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 

của Chính phủ, gắn với việc thực hiện lộ trình chuyển sang hoạt động tự chủ về 

tài chính đối với đơn vị tổ chức thu phí là Văn phòng Đăng ký đất đai, bên cạnh 

việc điều chỉnh tăng mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ở mức độ phù hợp (theo tính toán thì sau khi điều chỉnh tăng mức 

thu thì mức tự đảm bảo chi thường xuyên chưa đạt 100%), cần thiết điều chỉnh 

tăng tỷ lệ để lại đối với một số khoản phí khác do Văn phòng Đăng ký đất đai tổ 

chức thu. 

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

sản gắn liền với đất: Bổ sung quy định miễn thu lệ phí đối với một số trường hợp 
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khó khăn hoặc giải quyết hồ sơ vì lý do khách quan để thống nhất với các trường 

hợp được miễn thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

do các khoản phí, lệ phí này đều thuộc thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Ban hành mới quy định Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường và bãi bỏ quy định Phí thẩm định đề án xả nước thải vào 

nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan 

địa phương thực hiện): 

Tại điểm b, c khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ 

sung quy định về Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường, 

đồng thời bãi bỏ quy định về Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, 

công trình thủy lợi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 10844/BTC-CST 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, đểxây 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 thủy lợi do cơ quan địa phương thực hiện, 

theo thẩm quyền quy định”. 

Để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và hướng dẫn 

của Bộ Tài chính, việc ban hành mới quy định Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép môi trường và bãi bỏ quy định Phí thẩm định đề án xả nước thải 

vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan 

địa phương thực hiện) là cần thiết, đúng quy định. 

3. Sửa đổi, bổ sung Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ 

quan địa phương thực hiện): 

Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021) và các văn 

bản hướng dẫn thi hành quy định điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Lệ 

phí đăng ký cư trú như sau: 

- Tại khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Cơ quan đăng ký 

cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công 

dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không 

có đơn vị hành chính cấp xã”. 

- Tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 quy định: “…Khi công dân 

thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ 

khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú”. 
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- Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của 

Bộ Công an quy định: “...Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập 

danh sách người tạm trú, kèm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú của từng người, 

văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp và 

được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu 

về cư trú...” 

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng nộp, đơn vị tổ chức 

thu, nội dung thu đối với Lệ phí đăng ký cư trú là cần thiết, đúng quy định. 

Ngoài ra, trong thời gian qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây 

dựng nông thôn mới, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch 

về mức sống giữa đô thị và nông thôn; bên cạnh đó, đã có quy định miễn thu lệ 

phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp yếu thế, khó khăn, đối tượng chính 

sách. Vì vậy, việc điều chỉnh mức thu lệ phí ở các khu vực khác (ngoài các 

phường nội thành của thành phố, thị xã) là cần thiết, phù hợp. 

4. Sửa đổi, bổ sung Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đối với cấp phép do cơ quan địa 

phương thực hiện): 

Tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đối với cấp phép do cơ quan địa 

phương thực hiện) đối với 02 trường hợp: Cấp mới; cấp lại giấy phép lao động. 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam bổ sung thêm trường hợp: Gia hạn giấy phép lao động (Điều 17 Nghị định 

số 152/2020/NĐ-CP). 

Do đó, việc bổ sung trường hợp thu lệ phí để phù hợp với quy định tại 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ là cần thiết. 

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

1. Mục đích: Sửa đổi quy định đối với các khoản phí để góp phần đảm 

bảo bù đắp chi phí cho tổ chức thu phí; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định đối với 

các khoản phí, lệ phí để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

2. Quan điểm: Việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí phải 

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

kiện kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế của đơn vị. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

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

                                           
1 tại Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021; Văn bản số 7390/UBND-TH1 ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc giao chuẩn bị 

nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII 
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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 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 điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

+ Bổ sung điểm p khoản 2 Điều 1 đối với Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện). 

+ Sửa đổi điểm b, đ khoản 7 Điều 5 về đối tượng miễn, mức thu đối với 

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

+ Sửa đổi điểm d khoản 12 Điều 5 về tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí đối 

với Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 

+ Sửa đổi điểm đ khoản 14 Điều 5 về tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí đối 

với Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa 

phương thực hiện). 

+ Bổ sung khoản 15 Điều 5 quy định mới đối với Phí thẩm định cấp, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan 

địa phương thực hiện). 

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a, c, d khoản 1 Điều 6 về đối tượng nộp, đơn vị 

tổ chức thu, mức thu đối với Lệ phí đăng ký cư trú. 

+ Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 6 về bổ sung nội dung thu lệ phí 

đối với trường hợp gia hạn giấy phép lao động. 

+ Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a khoản 5 Điều 6 về đối tượng miễn đối 

với Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 

gắn liền với đất. 

- Điều 2. Bãi bỏ một số điểm, khoản của Nghị quyết số 253/2020/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 
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+ Bãi bỏ điểm l khoản 2 Điều 1 đối với danh mục Phí thẩm định đề án xả 

nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do 

cơ quan địa phương thực hiện). 

+ Bãi bỏ khoản 11 Điều 5 đối với phí thẩm định đề án xả nước thải vào 

nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện). 

- Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

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

Trên đây là Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND 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 (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 PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

 

  Võ Trọng Hải 
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