
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TTr-UBND 
 

Lai Châu, ngày         tháng      năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, 

lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

                             Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng  

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; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng 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 kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết 

kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:   
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I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết  

Thực hiện Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 

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; Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 26/11/2021 Bộ trưởng 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 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền. Do đó, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ 

phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnhh là 

cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật. 

II. Mục đích, quan điểm việc xây dựng dự thảo Nghị quyết 

1. Mục đích: Sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp, thống nhất với quy 

định tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

2. Quan điểm: Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh 

về xây dựng phí, lệ phí. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết xây dựng đảm bảo theo đúng quy trình quy định tại 

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: 

Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải lên mục “VĂN 

BẢN DỰ THẢO” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. Lấy ý kiến tham 

gia của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, đồng thời dự thảo 

Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định.  

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết  

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và 

mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, gồm 3 Điều. 

2. Nội dung  



3 

 

2.1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí và mức thu phí tại biểu chi tiết 

danh mục phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND, cụ thể: 

a) Sửa đổi nội dung khoản phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quy định tại mục 8 biểu chi tiết danh mục phí. 

Lý do sửa đổi: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông 

tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

b) Sửa đổi, bổ sung danh mục phí và mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép môi trường quy định tại mục 12 biểu chi tiết danh mục phí. 

Lý do sửa đổi, bổ sung: 

- Sửa đổi, bổ sung khoản phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

môi trường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-

BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

- Về mức thu tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 

Tài chính chỉ quy định các khoản phí, không quy định mức thu phí. Do đó, cơ 

quan soạn thảo xây dựng mức thu phí trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh và 

tham khảo đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng. 

2.2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, mức thu lệ phí tại biểu chi tiết 

danh mục lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND, cụ thể: 

a) Sửa đổi nội dung khoản lệ phí đăng ký cư trú quy định tại mục 1 biểu 

chi tiết danh mục lệ phí. 

Lý do sửa đổi: Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 1 Thông 

tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

b) Sửa đổi  nội dung khoản lệ phí hộ tịch quy định tại mục 2.2 và mục 2.3 

biểu chi tiết danh mục lệ phí. 

Lý do sửa đổi: Thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 1 Thông 

tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

c) Sửa đổi mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam quy định tại mục 3 biểu chi tiết danh mục lệ phí. 

Lý do sửa đổi: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Thông 

tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 
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d) Sửa đổi nội dung khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà, gắn liền với đất quy định tại mục 4.1 và mục 4.2 biểu chi tiết 

danh mục lệ phí. 

Lý do sửa đổi: Để đảm bảo tính đồng nhất giữa phí và lệ phí được quy 

định tại Nghị quyết phù hợp với quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014. 

3. Các danh mục, nội dung và mức thu phí, lệ phí không sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(Có biểu thuyết minh, so sánh kèm theo) 

V. Về tài liệu gửi kèm theo Tờ trình gồm: Dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Báo cáo của cơ quan 

soạn thảo giải trình việc tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến thẩm định. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản 

phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết số 

42/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, Th1, Th6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Giàng A Tính 
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