
PHỤ LỤC SỐ 01: THUYẾT MINH XÂY DỰNG MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Tờ trình số: 40/TTr-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Hải Dương) 
* Cơ sở lập dự toán:

 '- Thông tư số 02/2017/TTLT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
 '- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
 - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh HD V/v ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 - Một số nội dung chi không có trong định mức: căn cứ vào chi phí thực tế.

TT Nội dung công việc Đơn vị

DỰ ÁN CẤP TỈNH CẤP GPMT (dự án thuộc nhóm
II, nhóm III trên địa bàn 2 huyện trở lên)

DỰ ÁN CẤP HUYỆN CẤP
GPMT

Ghi chú
(căn cứ lập)

Dự án thuộc đối tượng
phải lập báo cáo đánh giá

tác động môi trường
(Thành lập đoàn kiểm

tra, tổ kiểm tra)

Dự án không thuộc đối
tượng phải lập báo cáo
đánh giá tác động môi
trường (Thành lập Hội

đồng thẩm định)

Huyện cấp giấy phép môi
trường đối với các dự án

thuộc nhóm III trên địa bàn
1 huyện

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)

I Tổng chi phí 9,000 10,000 5,300

1
Họp sơ bộ trước khi trình UBND
tỉnh thành lập đoàn kiểm tra/tổ
thẩm định/ HĐ thẩm định

người 8 20 160 8 20 160 5 20 100

2

Chi cho các thành viên đoàn kiểm
tra/tổ thẩm định/ Hội đồng thẩm
định nghiên cứu hồ sơ và viết bản
nhận xét



 - Bài nhận xét của thành viên
đoàn kiểm tra/tổ thẩm định/ HĐ
thẩm định

bài
nhận
xét

8 240 1,920 6 240 1,440 5 240 1,200 Bằng mức dự thảo trình
UBND tỉnh

 - Bài nhận xét của ủy viên phản
biện

bài
nhận
xét

2 400 800 Bằng mức dự thảo trình
UBND tỉnh

3 Chi phí thuê xe kiểm tra thực tế tại
cơ sở (xe 7 chỗ) ngày 1 1,300 1,300 1 1,300 1,300 1 480 480

Chi phí thực tế

4 Chi họp đoàn kiểm tra/tổ thẩm
định/ Hội đồng thẩm định

Trưởng đoàn/tổ trưởng/ Chủ tịch
Hội đồng người 1 560 560 1 560 560 1 560 560

Bằng mức dự thảo trình
UBND tỉnh (mức tối đa:
700.000đ quy định tại

TT02)

Phó trưởng đoàn/phó tổ trưởng/
Phó CT Hội đồng người 1 480 480 1 480 480 1 480 480

Bằng mức dự thảo trình
UBND tỉnh (mức tối đa:
600.000đ quy định tại

TT02)

Thành viên người 6 240 1,440 6 240 1,440 3 240 720

Bằng mức dự thảo trình
UBND tỉnh (mức tối đa:
300.000đ quy định tại

TT02)

Đại biểu mời dự người 4 120 480 5 120 600 3 120 360

Bằng mức dự thảo trình
UBND tỉnh (mức tối đa:
150.000đ quy định tại

TT02)

Nước uống cho thành viên đoàn
kiểm tra và đại biểu

người 12 20 240 13 20 260 8 20 160 TT 40/2017/TT-BTC
ngày 28/4/2017

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)



5

Chi phí phô tô tài liệu cho thành
viên đoàn kiểm tra/tổ thẩm định
(Báo cáo đề xuất, bản vẽ thiết kế,
...)

Bộ 12 175 2,100 13 200 2,600 8 130 1,040 Chi phí thực tế

6

Chi khác (vpp, chuyển tài liệu đến
các cá nhân, đơn vị liên quan, các
chi phí khác phục vụ công tác
thẩm định hồ sơ…)

320 360 200 Chi phí thực tế

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)

Số
lượng

Đơn giá
(1.000đ)

Thành
tiền

(1.000đ)



PHỤ LỤC SỐ 02: LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

(Kèm theo Tờ trình số: 40/TTr-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Hải Dương) 

Danh mục, mức thu cũ Danh mục, mức thu mới

TT Nội dung

Mức thu

TT Nội dung

Mức thu

Đơn vị
tính

Các phường
thuộc thành
phố, thị xã

Các địa
bàn còn

lại
Đơn vị tính

Các phường
thuộc thành
phố, thị xã

Các địa
bàn còn

lại

1 Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một
người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần
đăng ký 15,000 7,000 1

Đăng  ký  thường  trú,
đăng ký tạm trú cả hộ
hoặc một người

Đồng/  lần
đăng ký 15,000 7,000

Đăng ký tạm trú theo
danh sách

Đồng/  người/
lần đăng ký 15,000 7,000

2 Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho
hộ gia đình, cá nhân.

Đồng/lần
cấp 20,000 10,000 2 Bãi bỏ

* Trường hợp cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo
yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa
giới hành chính, tên đường phố, số nhà:

Đồng/lần
cấp 10,000 5,000 Bãi bỏ

3

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm
trú (trừ trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà
nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố,
số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

Đồng/lần
đính chính 8,000 4,000 3

Điều  chỉnh  thông  tin
về cư trú trong Cơ sở
dữ liệu về cư trú

Đồng/  lần
điều chỉnh 8,000 4,000

4 4 Tách hộ Đồng/  lần
đăng ký 10,000 5,000

5 5 Xác nhận thông tin về
cư trú

Đồng/  lần
xác nhận 10,000 5,000

6 6 Gia hạn tạm trú cả hộ
hoặc một người

Đồng/ lần gia
hạn 10,000 5,000

7 7 Gia  hạn  tạm trú  theo
danh sách

Đồng/  người/
lần gia hạn 10,000 5,000
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