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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 05/10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương
 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của 
UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 
05/10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương; Ban kinh tế - ngân sách có 
ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết
Ngày 05/10/2016, HĐND tỉnh khóa XVI thông qua Nghị quyết số 

17/2016/NQ-HĐND đã quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
đối với 25 loại phí, lệ phí trong đó có phí thẩm định đề án xả nước thải vào 
nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí đăng ký giao dịch bảo đảm và lệ 
phí đăng ký cư trú.

Hiện nay, Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường và các Thông tư 
85/2019/TT-BTC, Thông tư 106/2021/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 
về các loại phí nêu trên. 

Do đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xém thông qua Nghị quyết về 
việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy 
định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh Hải Dương là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Về nội dung Tờ trình
Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể:
- Bãi bỏ “phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình 

thủy lợi”; điều chỉnh, bổ sung thành “phí thẩm định, cấp, cấp lại, điều chỉnh 
giấy phép môi trường” và quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.
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-  Điều chỉnh tên “phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
đề án bảo vệ môi trường chi tiết” thành “phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường” theo quy định tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC.

- Sửa đổi đơn vị tính của “phí đăng ký giao dịch bảo đảm” từ “đồng/hồ 
sơ” sang “đồng/giấy chứng nhận” để phù hợp với tình hình thực tế và Thông tư 
106/2021/TT-BTC.

- Bãi bỏ nội dung “cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ gia 
đình, cá nhân” và bổ sung thêm một số nội dung thu của lệ phí đăng ký cư trú 
theo Luật Cư trú.

- Miễn giảm một số nội dung của “lệ phí đăng ký hộ tịch”  theo quy định 
tại Luật Hộ tịch.

III. Một số kiến nghị
Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Việc điều chỉnh, bổ sung phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh gồm nhiều loại, mức thu có sự đa dạng; tác động đến nhiều 
mặt của đời sống xã hội, được cử tri rất quan tâm. Đề nghị UBND tỉnh khi triển 
khai thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để tạo sự đồng thuận 
trong nhân dân, đồng thời cần tăng cường công tác quản lý để sử dụng có hiệu 
quả nguồn thu. 

- Chỉ đạo ngành chức năng bám sát và cập nhật kịp thời các văn bản của 
Trung ương hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn về mức thu một số loại phí, loại phí, 
nhất là các loại phí mới ban hành. Về thời gian thực hiện, Ban kinh tế - ngân sách 
nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh, bắt đầu từ 01/8/2022.

IV. Về Dự thảo Nghị quyết 
1. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa khoản 5, Điều 1 của Dự thảo Nghị 

quyết từ “Miễn, giảm lệ phí đăng ký hộ tịch theo quy định tại Điều 10 Luật Phí và 
lệ phí và khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch” thành “Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch theo 
quy định tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí và khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch”

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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