
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH
Ban hành Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

     Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 về phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 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.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 
quy định giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 
tỉnh áp dụng đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4, cụ thể như sau:

I. Tình hình thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 
tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4:

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 
23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phí, lệ phí; Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; HĐND 
tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị 
quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 19/04/2017 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-
HĐND ngày 19/07/2017 quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng 16 khoản phí, 07 
khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Trong đó có 08 khoản 
phí, 05 khoản lệ phí thực hiện thu đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Qua theo dõi, tình hình triển khai thực hiện 
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phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định, 
phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tổng số thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2020 là 4.999.145.711 đồng; 06 tháng 
đầu năm 2021 là 2.369.164.719 đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

Số thu nộp ngân sách
TT TÊN PHÍ - LỆ PHÍ

Năm 2020 6 tháng đầu 
năm 2021

I PHÍ 1.910.906.191 907.256.169

1
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu 
lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

8.000.000 1.000.000

2 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường

3
Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường và phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung

163.370.000 35.480.000

4 Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 1.455.233.091 728.205.344

5 Phí thẩm định Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

6 Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất

7 Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước 
mặt, nước biển

6.962.500 2.670.000

8 Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 277.340.600 139.900.825

II LỆ PHÍ 3.088.239.520 1.461.908.550

1 Lệ phí hộ tịch 900.263.000 450.871.000

2 Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 331.950.000 179.400.000

3
Lệ phí cấp giấy phép chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 
với đất

826.960.020 339.104.300

4 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 258.086.000 126.769.250

5 Lệ phí đăng ký kinh doanh 770.980.500 365.764.000
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Số thu nộp ngân sách
TT TÊN PHÍ - LỆ PHÍ

Năm 2020 6 tháng đầu 
năm 2021

TỔNG CỘNG: 4.999.145.711 2.369.164.719

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
Để thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về nội 

dung phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020, trong đó có giao Bộ Tài chính chủ trì 
nghiên cứu trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến và Công văn số 13706/BTC-CST ngày 09/11/2020 của Bộ Tài chính đề 
nghị UBND cấp tỉnh rà soát, trình HĐND cấp quyết định mức thu phí, lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay, mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 
đã được ban hành trong thời gian qua cơ bản đã phù hợp với tình hình thực tế tại 
địa phương, đảm bảo bù đắp được chi phí thực hiện cung cấp dịch vụ công và có 
đóng góp vào nguồn thu ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, dự kiến còn kéo dài trong thời gian đến; các cấp 
chính quyền địa phương đang tập trung đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch; 
đồng thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Việc giảm mức thu các khoản 
phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 góp phần tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời khuyến khích việc sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đây là một giải pháp phòng chống 
dịch hiệu quả, do hạn chế được tập trung đông người khi thực hiện nộp hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Chính 
phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Do vậy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giảm mức thu phí, lệ phí 
đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4 là cần thiết và đúng quy định.

III. Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị quyết:
1. Mục đích: Việc ban hành Nghị quyết làm căn cứ để giảm mức thu phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; thông qua việc giảm mức thu 
phí, lệ phí để thực hiện các mục tiêu:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử;
- Hạn chế tập trung đông người khi thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần 

phòng chống dịch Covid-19;
- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cắt giảm chi 

phí, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4.

2. Quan điểm chỉ đạo:
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- Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật Phí và lệ phí năm 2015; Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Phí, lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng 
dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh.

- Ban hành đúng thẩm quyền theo 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.

IV. Cơ sở pháp lý xây dựng Nghị quyết:
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ 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;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật Phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
- Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-CP về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8 

năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

V. Quá trình xây dựng Nghị quyết:
Theo Thông báo số 461/TB-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh giao 

Sở Tài chính chủ trì đề xuất UBND tỉnh miễn, giảm phí, lệ phí đối với dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND 
tỉnh khóa X.

Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND 
tỉnh quy định giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 
tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đã được gửi các ngành, địa 
phương để lấy ý kiến góp ý và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo đúng quy định.

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành, địa phương, ý kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, cơ quan chủ trì 
soạn thảo đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND 
tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét theo quy định.

VI. Bố cục của Nghị quyết:
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Nghị quyết bao gồm 3 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1: Quy định giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh đối với các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh (bao gồm 08 khoản phí và 05 
khoản lệ phí).

- Điều 2: Đối tượng áp dụng.
- Điều 3: Tổ chức thực hiện.

VII. Nội dung của Nghị quyết:
Qua rà soát danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết quy định mức thu và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của 
UBND tỉnh; hiện nay có 08 khoản phí, 05 khoản lệ phí thực hiện thu đối với các 
thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa 
bàn tỉnh. Mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định cụ thể tại các Nghị quyết số 
33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 
19/04/2017 và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 của HĐND 
tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/09/2020 của Chính phủ, Công 
văn số 13706/BTC-CST ngày 09/11/2020 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh kính trình 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 
của HĐND tỉnh áp dụng đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện từ ngày 
01/01/2022 đến 31/12/2022, cụ thể như sau:

1. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp:

TT Nội dung 
Mức thu

Theo Nghị quyết số 
07/2017/NQ-HĐND 

Mức thu sau khi giảm 
50% áp dụng đối với 

dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4

I Cấp lần đầu

1 Kinh doanh 01 môn thể 
thao

1.000.000 đồng/Giấy 
chứng nhận

500.000 đồng/Giấy chứng 
nhận

2 Kinh doanh từ 02 môn thể 
thao trở lên

1.000.000 đồng + 
500.000 đồng/môn thể 
thao bổ sung, nhưng mức 
thu tối đa không quá 
3.000.000 đồng/Giấy 
chứng nhận

500.000 đồng + 250.000 
đồng/môn thể thao bổ 
sung, nhưng mức thu tối 
đa không quá 1.500.000 
đồng/Giấy chứng nhận

II Cấp lại

1 Do mất hoặc hư hỏng 100.000 đồng/Giấy chứng 
nhận

50.000 đồng/Giấy chứng 
nhận
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TT Nội dung 
Mức thu

Theo Nghị quyết số 
07/2017/NQ-HĐND 

Mức thu sau khi giảm 
50% áp dụng đối với 

dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4

2

Do thay đổi các nội dung: 
tên, địa chỉ trụ sở chính 
của doanh nghiệp, địa 
điểm kinh doanh hoạt 
động thể thao, điều chỉnh 
giảm danh mục hoạt động 
thể thao kinh doanh

300.000 đồng/Giấy chứng 
nhận

150.000 đồng/Giấy chứng 
nhận

3 Do bổ sung danh mục hoạt 
động thể thao kinh doanh

500.000 đồng/môn thể 
thao bổ sung, nhưng mức 
thu tối đa không quá 
2.000.000 đồng/Giấy 
chứng nhận

250.000 đồng/môn thể 
thao bổ sung, nhưng mức 
thu tối đa không quá 
1.000.000 đồng/Giấy 
chứng nhận

2. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

TT Nội dung

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp dụng 

đối với dịch vụ 
công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 
4

1 Phí thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường chính thức:

a) Nhóm dự án xử lý chất thải và 
cải thiện môi trường:

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ 
đồng trở xuống 5 triệu đồng/dự án 2,5 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 50 
tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

6,5 triệu đồng/dự 
án

3,25 triệu đồng/dự 
án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 
tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

12 triệu đồng/dự 
án 6 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 
tỷ đồng đến 500 tỷ đồng

14 triệu đồng/dự 
án 7 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 500 
tỷ đồng

17 triệu đồng/dự 
án 8,5 triệu đồng/dự án

b) Nhóm dự án công trình dân 
dụng:

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ 
đồng trở xuống

6,9 triệu đồng/dự 
án

3,45 triệu đồng/dự 
án

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 50 
tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

8,5 triệu đồng/dự 
án

4,25 triệu đồng/dự 
án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 
tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

15 triệu đồng/dự 
án 7,5 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 
tỷ đồng đến 500 tỷ đồng

16 triệu đồng/dự 
án 8 triệu đồng/dự án
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TT Nội dung

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp dụng 

đối với dịch vụ 
công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 
4

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 500 
tỷ đồng

25 triệu đồng/dự 
án

12,5 triệu đồng/dự 
án

c) Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật:

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ 
đồng trở xuống

7,5 triệu đồng/dự 
án

3,75 triệu đồng/dự 
án

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 50 
tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

9,5 triệu đồng/dự 
án

4,75 triệu đồng/dự 
án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 
tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

17 triệu đồng/dự 
án 8,5 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 
tỷ đồng đến 500 tỷ đồng

18 triệu đồng/dự 
án 9 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 500 
tỷ đồng

25 triệu đồng/dự 
án

12,5 triệu đồng/dự 
án

d) Nhóm dự án nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản:

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ 
đồng trở xuống

7,8 triệu đồng/dự 
án 3,9 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 50 
tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

9,5 triệu đồng/dự 
án

4,75 triệu đồng/dự 
án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 
tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

17 triệu đồng/dự 
án 8,5 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 
tỷ đồng đến 500 tỷ đồng

18 triệu đồng/dự 
án 9 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 500 
tỷ đồng

24 triệu đồng/dự 
án 12 triệu đồng/dự án

e) Nhóm dự án giao thông:

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ 
đồng trở xuống

8,1 triệu đồng/dự 
án

4,05 triệu đồng/dự 
án

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 50 
tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

10 triệu đồng/dự 
án 5 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 
tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

18 triệu đồng/dự 
án 9 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 
tỷ đồng đến 500 tỷ đồng

20 triệu đồng/dự 
án 10 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 500 
tỷ đồng

25 triệu đồng/dự 
án

12,5 triệu đồng/dự 
án

f) Nhóm dự án công nghiệp:

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ 
đồng trở xuống

8,4 triệu đồng/dự 
án 4,2 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 50 
tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

10,5 triệu đồng/dự 
án

5,25 triệu đồng/dự 
án
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TT Nội dung

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp dụng 

đối với dịch vụ 
công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 
4

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 
tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

19 triệu đồng/dự 
án 9,5 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 
tỷ đồng đến 500 tỷ đồng

20 triệu đồng/dự 
án 10 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 500 
tỷ đồng

26 triệu đồng/dự 
án 13 triệu đồng/dự án

g) Nhóm dự án khác (không thuộc 
nhóm a, b, c, d, e, f):

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ 
đồng trở xuống 5 triệu đồng/dự án 2,5 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư từ trên 50 
tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 6 triệu đồng/dự án 3 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 100 
tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

10,8 triệu đồng/dự 
án 5,4 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 
tỷ đồng đến 500 tỷ đồng

12 triệu đồng/dự 
án 6 triệu đồng/dự án

- Dự án có tổng vốn đầu tư trên 500 
tỷ đồng

15,6 triệu đồng/dự 
án 7,8 triệu đồng/dự án

Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu 
bằng 50% mức thu sau giảm như đã nêu.

3. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án 
cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung:

TT Tổng mức đầu tư dự án

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
07/2017/NQ-

HĐND 
(đồng)

Mức thu sau 
khi giảm 50% 
áp dụng đối 
với dịch vụ 
công trực 

tuyến mức độ 
3, mức độ 4 

(đồng)

1 Tổng mức đầu tư dự án từ 100 tỷ đồng 
trở xuống 12.000.000 6.000.000

2 Tổng mức đầu tư dự án trên 100 tỷ đồng 
đến 200 tỷ đồng 19.000.000 9.500.000

3 Tổng mức đầu tư dự án trên 200 tỷ đồng 
đến 500 tỷ đồng 20.000.000 10.000.000

4 Tổng mức đầu tư dự án trên 500 tỷ đồng 26.000.000 13.000.000
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Trường hợp thẩm định lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương 
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% mức thu sau giảm như 
đã nêu.

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

Mức thu theo Nghị 
quyết số 

33/2016/NQ-HĐND 
(đồng/hồ sơ):

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp dụng 
đối với dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 (đồng/hồ 
sơ):

T
T Nội dung

Hồ sơ 
cấp mới

Hồ sơ 
cấp lại 

(cấp đổi) 

Hồ sơ 
cấp mới

Hồ sơ 
cấp lại 

(cấp đổi) 
1 Đất ở:

- Các phường thuộc TP Tam Kỳ, 
TP Hội An, TX Điện Bàn: 90.000 45.000 45.000 22.500 

-

Thị trấn thuộc các huyện Đại 
Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, 
Núi Thành, Quế Sơn, Tiên 
Phước và Hiệp Đức

25.000 15.000 12.500 7.500 

- Các thị trấn còn lại và các xã 10.000 5.000 5.000 2.500 

2 Đất làm mặt bằng sản xuất, 
kinh doanh
Dưới 01 ha 600.000 300.000 300.000 150.000 

Từ 01 ha đến dưới 20 ha 1.800.000 900.000 900.000 450.000 

Từ 20 ha đến dưới 50 ha 2.800.000 1.400.000 1.400.000 700.000 

Từ 50 ha đến dưới 100 ha 3.800.000 1.900.000 1.900.000 950.000 

Từ 100 ha trở lên 4.800.000 2.400.000 2.400.000 1.200.000 

5. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất:

                                                                                           
TT Nội dung 

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu sau 
khi giảm 

50% áp dụng 
đối với dịch 
vụ công trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4 
(đồng/hồ sơ)

1
Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 
khai thác, sử dụng có lưu lượng dưới 100 
m3/ngày – đêm

100.000 50.000
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TT Nội dung 

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu sau 
khi giảm 

50% áp dụng 
đối với dịch 
vụ công trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4 
(đồng/hồ sơ)

2
Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 
khai thác, sử dụng có lưu lượng từ 100 đến 
dưới 200 m3/ngày – đêm

200.000 100.000

3
Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 
khai thác, sử dụng có lưu lượng từ 200 đến 
dưới 500 m3/ngày – đêm

500.000 250.000

4
Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 
khai thác, sử dụng có lưu lượng từ 500 đến 
dưới 1.000 m3/ngày - đêm

1.200.000 600.000

5
Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 
khai thác, sử dụng có lưu lượng từ 1.000 đến 
dưới 2.000 m3/ngày - đêm

1.700.000 850.000

6
Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 
khai thác, sử dụng có lưu lượng từ 2.000 đến 
dưới 3.000m3/ngày - đêm

2.500.000 1.250.000

6. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất: 

TT Nội dung

Mức thu theo Nghị 
quyết số 

33/2016/NQ-HĐND 
(đồng/hồ sơ)

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp 
dụng đối với 
dịch vụ công 

trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 

(đồng/hồ sơ)

1 Cấp giấy phép lần đầu 470.000 235.000

2 Trường hợp thẩm định cấp lại giấy 
phép 141.000 70.500

7. Phí thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt:

TT Nội dung 

Mức thu theo 
nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND (đồng/hồ 
sơ)

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp 
dụng đối với 
dịch vụ công 

trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 

(đồng/hồ sơ)
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TT Nội dung 

Mức thu theo 
nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND (đồng/hồ 
sơ)

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp 
dụng đối với 
dịch vụ công 

trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 

(đồng/hồ sơ)

1

Đề án khai thác, sử dụng để sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng dưới 0,05 m3/giây; 
hoặc để phát điện với công suất dưới 100 
kw hoặc cho các mục đích khác với lưu 
lượng đến dưới 500 m3/ngày - đêm

200.000 100.000

2

Đề án khai thác, sử dụng để sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 0,05 đến dưới 0,1 
m3/giây hoặc để phát điện với công suất 
từ 100 đến dưới 200 kw; hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến 
dưới 1.000 m3/ngày - đêm

300.000 150.000

3

Đề án khai thác, sử dụng để sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5 
m3/giây hoặc để phát điện với công suất 
từ 200 đến dưới 500 kw; hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ 1.000 đến 
dưới 3.000 m3/ngày - đêm

600.000 300.000

4

Đề án khai thác, sử dụng để sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 
m3/giây hoặc để phát điện với công suất 
từ 500 đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến 
dưới 10.000 m3/ngày - đêm

1.400.000 700.000

5

Đề án khai thác, sử dụng để sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 1 đến dưới 1,5 
m3/giây hoặc để phát điện với công suất 
từ 1.000 đến dưới 1.500 kw hoặc cho các 
mục đích khác với lưu lượng từ 10.000 
đến dưới 20.000 m3/ngày - đêm

2.000.000 1.000.000

6

Đề án khai thác, sử dụng để sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 1,5 đến 2 m3/giây 
hoặc để phát điện với công suất từ 1.500 
đến 2.000 kw; hoặc cho các mục đích 
khác với lưu lượng từ 20.000 đến 50.000 
m3/ngày – đêm

2.700.000 1.350.000

Trường hợp, thẩm định cấp lại giấy phép thì áp dụng mức thu bằng 30% mức 
thu sau giảm như đã nêu.

8. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm:
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TT Nội dung

Mức thu theo 
Nghị quyết 

33/2016/NQ-
HĐND 

(đồng/hồ sơ)

Mức thu sau 
khi giảm 50% 

áp dụng đối với 
dịch vụ công 

trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 

(đồng/hồ sơ)
- Đăng ký giao dịch bảo đảm 80.000 40.000

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử 
lý tài sản bảo đảm 70.000 35.000

- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo 
đảm đã đăng ký 60.000 30.000

- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 20.000 10.000

9. Lệ phí hộ tịch:

                                                                             
TT Nội dung

Mức thu 
theo Nghị 
quyết số 

33/2016/NQ-
HĐND 
(đồng)

Mức thu sau 
khi giảm 
50% áp 

dụng đối với 
dịch vụ công 
trực tuyến 
mức độ 3, 
mức độ 4 

(đồng)
I Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã

1

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh 
không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng 
ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 
cá nhân)

10.000 5.000

2 Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không 
đúng hạn, đăng ký lại khai tử) 10.000 5.000

3 Kết hôn (đăng ký lại kết hôn) 30.000 15.000
4 Nhận cha, mẹ, con 15.000 7.500

5 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa 
đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch 15.000 7.500

6 Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ 
tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác 10.000 5.000

II Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp 
huyện

1

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh đúng 
hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, 
đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, 
giấy tờ cá nhân)

75.000 37.500
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TT Nội dung

Mức thu 
theo Nghị 
quyết số 

33/2016/NQ-
HĐND 
(đồng)

Mức thu sau 
khi giảm 
50% áp 

dụng đối với 
dịch vụ công 
trực tuyến 
mức độ 3, 
mức độ 4 

(đồng)

2 Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử đúng hạn, 
không đúng hạn, đăng ký lại khai tử) 75.000 37.500

3 Kết hôn (bao gồm đăng ký kết hôn mới, đăng 
ký lại kết hôn) 1.500.000 750.000

4 Giám hộ, chấm dứt giám hộ 75.000 37.500

5 Nhận cha, mẹ, con 1.500.000 750.000

6

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 
14 tuổi trở lên cư trú trong nước; xác định lại 
dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 
có yếu tố nước ngoài.

30.000 15.000

7
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân 
Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài

75.000 37.500

8 Đăng ký hộ tịch khác 75.000 37.500

10. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên 
địa bàn tỉnh:

TT Nội dung

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND (đồng/giấy 
phép)

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp 

dụng đối với dịch 
vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 

(đồng/giấy phép)

1 Cấp mới giấy phép lao động 600.000 300.000

2 Cấp lại giấy phép lao động 450.000 225.000
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11. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, 
tài sản gắn liền với đất:

Hộ gia đình, 
cá nhân

TT Nội dung Đơn vị tính

Tại các 
phường, 
thị trấn 
thuộc 

huyện, thị 
xã, thành 

phố

Tại các 
xã còn 

lại

Tổ chức

A
MỨC THU THEO NGHỊ 
QUYẾT SỐ 33/2016/NQ-
HĐND

1
Cấp mới Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất.

đồng/giấy 100.000 50.000 500.000

2

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy 
chứng nhận do hết chỗ xác 
nhận), cấp đổi, xác nhận bổ 
sung vào Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất.

đồng/lần cấp 50.000 25.000 50.000

3
Cấp mới Giấy chứng nhận 
chỉ có quyền sử dụng đất 
(không có nhà và tài sản 
khác gắn liền với đất).

đồng/giấy 25.000 15.000 100.000

4

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy 
chứng nhận do hết chỗ xác 
nhận), cấp đổi, xác nhận bổ 
sung vào Giấy chứng nhận 
chỉ có quyền sử dụng đất 
(không có nhà và tài sản 
khác gắn liền với đất).

đồng/lần cấp 20.000 10.000 50.000

B

MỨC THU SAU KHI 
GIẢM 50% ÁP DỤNG 
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 
CÔNG TRỰC TUYẾN 
MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

1 Cấp mới Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở đồng/giấy 50.000 25.000 250.000
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Hộ gia đình, 
cá nhân

TT Nội dung Đơn vị tính

Tại các 
phường, 
thị trấn 
thuộc 

huyện, thị 
xã, thành 

phố

Tại các 
xã còn 

lại

Tổ chức

hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất.

2

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy 
chứng nhận do hết chỗ xác 
nhận), cấp đổi, xác nhận bổ 
sung vào Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất.

đồng/lần cấp 25.000 12.500 25.000

3
Cấp mới Giấy chứng nhận 
chỉ có quyền sử dụng đất 
(không có nhà và tài sản 
khác gắn liền với đất).

đồng/giấy 12.500 7.500 50.000

4

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy 
chứng nhận do hết chỗ xác 
nhận), cấp đổi, xác nhận bổ 
sung vào Giấy chứng nhận 
chỉ có quyền sử dụng đất 
(không có nhà và tài sản 
khác gắn liền với đất).

đồng/lần cấp 10.000 5.000 25.000

12. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

TT Nội dung

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND (đồng/giấy 
phép)

Mức thu sau 
khi giảm 50% 
áp dụng đối 
với dịch vụ 
công trực 

tuyến mức độ 
3, mức độ 4 
(đồng/giấy 

phép)

1
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng 
lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải 
có giấy phép)

75.000 37.500
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TT Nội dung

Mức thu theo 
Nghị quyết số 
33/2016/NQ-

HĐND (đồng/giấy 
phép)

Mức thu sau 
khi giảm 50% 
áp dụng đối 
với dịch vụ 
công trực 

tuyến mức độ 
3, mức độ 4 
(đồng/giấy 

phép)

2 Cấp giấy phép xây dựng các công 
trình khác 150.000 75.000

3 Trường hợp gia hạn giấy phép xây 
dựng 15.000 7.500

13. Lệ phí đăng ký kinh doanh:

Mức thu theo Nghị 
quyết số 

33/2016/NQ-
HĐND

Mức thu sau khi 
giảm 50% áp dụng 
đối với dịch vụ công 
trự tuyến mức độ 3, 

mức độ 4
TT Nội dung Đơn vị 

tính

Cấp tỉnh Cấp 
huyện Cấp tỉnh Cấp 

huyện

1
Cấp mới Giấy 
chứng nhận đăng 
ký kinh doanh

đồng/ 
lần 200.000 100.000 100.000 50.000

2

Chứng nhận đăng 
ký thay đổi nội 
dung đăng ký kinh 
doanh

đồng/ 
lần thay 

đổi
20.000 20.000 10.000 10.000

3

Cấp bản sao giấy 
chứng nhận 
ĐKKD, giấy chứng 
nhận thay đổi 
ĐKKD hoặc bản 
trích lục nội dung 
ĐKKD

đồng/ 
bản 5.000 5.000 2.500 2.500

VIII. Tổ chức thực hiện:
Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định 

triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.
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Kính trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:                                                         
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.
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h giam Phi DVC truc tuyen (Chinh thuc) - Copy.doc
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