
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Số:         /TTr-UBND Quảng Nam, ngày     tháng   năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp,

 quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 
môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi:    Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 
Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; 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 (sau đây gọi tắt là 
Thông tư số 106);

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét 
ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, với các nội dung chính như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Thực hiện Luật Phí và lệ phí; 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 và Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 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 (đã được 
thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC) và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 
quyết số 33/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 quy định đối với một số loại phí, 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trong đó, tại điều 11 có quy định: mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

2. Quốc Hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2022; trong đó, quy định về cấp, cấp đổi, điều chỉnh, 
cấp lại giấy phép môi trường; đồng thời, tại điểm c khoản 4 Điều 169 quy định 
bãi bỏ phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình 
thủy lợi. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 
26/11/2021, trong đó: tại điểm b khoản 1 điều 1 đã sửa đổi, bổ sung khoản 15 
Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC: “15. Phí thẩm định đề án xả nước thải 
vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan 
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địa phương thực hiện)” thành: “15. 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)”. 

Theo đó, phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ 
lợi đã được bãi bỏ và thay thế bằng 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) 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Do đó, nội dung thu phí 
liên quan đến xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi quy định tại 
Điều 11 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 08/12/2016 
không còn phù hợp với quy định của pháp luật kể từ ngày 01/01/2022.

3. Cấp giấy phép môi trường là thủ tục mới được quy định; trong đó, các 
giấy phép thành phần trước đây như: giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 
giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, giấy phép xử lý chất thải nguy 
hại, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất sẽ được tích hợp trong giấy phép môi trường. Đây 
được xem là quy định nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, thống nhất quản lý 
tổng hợp công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Tại khoản 3 Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có quy định: 
“HĐND cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, 
cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi 
trường của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật”. 

Để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020 và các quy định khác có liên quan và đảm bảo trong việc cấp giấy 
phép môi trường kể từ ngày 01/01/2022 (thời điểm Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020 có hiệu lực), việc đề xuất ban hành Nghị quyết quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh 
giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và bãi bỏ nội dung quy 
định về phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi 
trên địa bàn tỉnh được quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 33/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy định 
pháp luật hiện hành.

B. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý, sử dụng phí 

thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 
và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời, làm cơ sở cho đơn vị tiếp 
nhận và thụ lý hồ sơ bù đắp chi phí thực hiện công tác thẩm định và thu phí.

2. Quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn; Luật Phí và lệ phí, các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí; đồng thời, đảm bảo 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.
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C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Cục Thuế tỉnh căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 
23/8/2016 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 và nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị định, 
Thông tư quy định chi tiết Luật Bảo vệ Môi trường; dự thảo đề án Thông tư thu 
phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến góp ý của Bộ Tài chính để xây 
dựng đề án thu các loại phí trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục tham mưu 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định (tại Công văn 
6705/UBND-KTTH ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh).

Thực hiện chỉ đạo, Sở Tài chính có Công văn số 2921/STC-HCSN ngày 
20/10/2021 về việc xây dựng đề án thu phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 
môi trường; trong đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường "xây dựng đề án thu 
phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa 
phương thực hiện, gửi Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 29/10/2021 để thẩm 
định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định" và đến ngày 25/02/2022, Sở Tài 
nguyên và Môi trường gửi đề án cho Sở Tài chính.

 2. Sau khi nghiên cứu đề án của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 
chính đã xây dựng các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài chính đã có Công văn số 471/STC-HCSN ngày 07/3/2022 đề nghị 
các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Tờ trình của 
UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có đề nghị gửi văn 
bản góp ý về Sở Tài chính trước ngày 10/3/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được 14 văn bản góp ý của các địa phương, 
đơn vị; trong đó các ý kiến góp ý, Sở Tài chính đã tổng hợp, giải trình tại báo 
cáo kèm theo; các địa phương, đơn vị còn lại đến nay không góp ý thì được xem 
là thống nhất với các dự thảo.

3. UBND tỉnh tổ chức họp ngày 10/3/2022 để nghe Sở Tài chính báo cáo 
và ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan; đồng thời, giao Sở Tài chính 
tiếp thu, tổng hợp ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo.

4. Sở Tư pháp đã thẩm định tại Công văn số 35/BC-STP ngày 18/3/2022; 
những nội dung đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn chỉnh 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

5. Sở Tài chính đã lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh theo quy định và 
tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo tại Báo cáo số 101/BC-STC ngày 29/3/2022 và 
đã được 21 thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua.

D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
Bố cục Nghị quyết:
Nghị quyết gồm 04 điều như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
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- Điều 2. Mức thu phí.
- Điều 3. Quản lý và sử dụng phí.
- Điều 4. Tổ chức thực hiện.
Nội dung cơ bản của Nghị quyết:
I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Đối tượng áp dụng
a) Đối tượng nộp phí
Các tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp 
giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

b) Tổ chức thu phí
Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cấp giấy phép môi 

trường: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối với các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện cấp giấy 

phép môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

II. Mức thu phí
1. Căn cứ pháp lý xây dựng nội dung thu phí cấp giấy phép môi trường 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện
1.1. Căn cứ các yếu tố liên quan đến dự án đầu tư như quy mô, công suất, 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, 
khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên; yếu tố nhạy cảm về môi 
trường...; tại Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định 04 
nhóm dự án đầu tư, gồm: Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường mức độ cao; Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động 
xấu đến môi trường; Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường; Dự án đầu tư nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường. Đồng thời, thực hiện khoản 7 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020, Chính phủ đã ban hành danh mục chi tiết các dự án đầu tư nhóm I, II 
và III tương ứng tại Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 08).

1.2. Về đối tượng phải có giấy phép môi trường:
Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định các đối tượng phải có 

giấy phép môi trường như sau:
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“1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, 
khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải 
được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

2. Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về 
môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư 
công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép 
môi trường.”

1.3. Về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, Điều 41 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 đã quy định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:

“1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối 
tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ Tài nguyên và 
Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn 
vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách 
nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu 
phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 
chất thải nguy hại.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự 
án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

3. UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này: 

a) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;
b) Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa 

bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
c) Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được UBND 

cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường.

4. UBND cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại 
Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

Theo đó, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND 
cấp huyện như sau:

a) Thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh:
- Các dự án đầu tư nhóm II có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi 

trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo 
quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức đã được UBND 
tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy 
định tại điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 
đối tượng các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, 
quyết định đầu tư của tỉnh).
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- Các dự án đầu tư nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi 
trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo 
quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức không thuộc đối tượng 
phải đánh giá tác động môi trường (quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 
trường) nhưng nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

- Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành 
có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo 
vệ môi trường và đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt 
kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Thuộc thẩm cấp phép của UBND cấp huyện:
Các dự án đầu tư nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi 

trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo 
quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức không thuộc đối 
tượng phải đánh giá tác động môi trường (quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật 
Bảo vệ môi trường đối với các dự án và chỉ nằm trên địa bàn huyện quản lý).

- Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về 
môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39.

1.4. Đối tượng chịu phí:
Căn cứ các quy định trên, các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam là đối tượng chịu phí, gồm:

a) Giấy phép môi trường thuộc cấp tỉnh:
- Đối tượng 01: Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 
trường của cấp tỉnh. 

- Đối tượng 02: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh 
giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc 
cấp tỉnh. 

- Đối tượng 03: Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp đang hoạt động và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 
của cấp tỉnh. 

- Đối tượng 04: Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy 
phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND tỉnh. 

b) Giấy phép môi trường thuộc cấp huyện: 
- Đối tượng 05: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh 

giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường của 
cấp huyện. 

- Đối tượng 06: Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp đang hoạt động và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 
của cấp huyện. 
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- Đối tượng 07: Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép 
môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND cấp huyện.

2. Đề nghị mức thu phí:
2.1. Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 08, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề 

nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường từ tổ chức, cá nhân theo quy 
định, cơ quan thường trực thẩm định cấp giấy phép môi trường thành lập Hội 
đồng thẩm định, hoặc Tổ thẩm định, Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường, 
cụ thể, như sau:

- Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường thì chỉ thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, 
không tổ chức kiểm tra thực tế. 

 - Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường thì thành lập hội đồng thẩm định và tổ chức khảo sát thực tế tại 
khu vực triển khai dự án đầu tư. 

- Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp đang hoạt động và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường của cấp 
tỉnh thì không thành lập hội đồng thẩm định mà chỉ thành lập đoàn kiểm tra.  

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép 
môi trường được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 thì thực hiện thông qua tổ thẩm định, không tổ 
chức kiểm tra.

Theo đó, cơ quan thường trực thẩm định cấp giấy phép môi trường sẽ 
thành lập Hội đồng thẩm định với thành viên ít nhất 05 thành viên; Tổ thẩm 
định không quá 03 thành viên; đoàn kiểm tra cơ sở ít nhất 05 thành viên để 
tiến hành thẩm định, đi kiểm tra thực tế, tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm 
định,... Các thành viên thực hiện các nguyên tắc làm việc và trách nhiệm của 
hội đồng thẩm định, tổ thẩm định, đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra cấp giấy phép 
môi trường, đồng thời thực hiện đầy đủ các biểu mẫu văn bản thực hiện cấp 
giấy phép môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

2.2. Với các nội dung công việc cần thực hiện nêu trên; căn cứ các chế 
độ hiện hành như chế độ công tác phí quy định tại Nghị quyết số 
20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam, các mức 
chi theo quy định tại điểm 6 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 05/2019/QĐ-
UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp 
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,...; đồng thời, thực hiện quy 
định tại Điều 8 Luật Phí và lệ phí về nguyên tắc xác định mức thu phí “Mức 
thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công 
bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân" 
và quy định tại Thông tư số 106 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Phí thẩm định 
cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường là khoản thu để bù đắp một 
phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định",
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UBND tỉnh xác định chi phí thực hiện và đề xuất mức thu phí cấp, cấp lại, 
điều chỉnh giấy phép môi trường như sau:

TT Đối tượng chịu phí Mức thu 
(đồng/hồ sơ)

I Giấy phép môi trường thuộc cấp tỉnh

1
Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc đối tượng 
phải có giấy phép môi trường. 

9.000.000

2
Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh 
giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy 
phép môi trường.

16.000.000

3
Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp đang hoạt động và thuộc đối tượng phải có 
giấy phép môi trường.

9.000.000

4
Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy 
phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4.

2.000.000

II Giấy phép môi trường thuộc cấp huyện

1
Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh 
giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy 
phép môi trường. 

5.000.000

2
Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp đang hoạt động và thuộc đối tượng phải có 
giấy phép môi trường.

5.000.000

3
Dự án đầu tư, cơ sở được tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy 
phép môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4. 

2.000.000

(Cơ sở tính toán mức thu phí theo Phụ lục I  đính kèm)
Trong đó: 
Thủ tục cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường được đề xuất cùng 

một mức thu phí (tính theo lần thẩm định cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép môi 
trường) tương ứng với từng đối tượng nêu trên. Lý do: Trình tự, thủ tục cấp giấy 
phép môi trường với trình tự, thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 
là như nhau (quy định tại Điều 43 và 44 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

Mức thu phí nêu trên không bao gồm chi phí lấy mẫu và phân tích mẫu chất 
thải. Nguyên nhân: chi phí này khá lớn, khó xác định mức thu cụ thể do phụ 
thuộc vào loại hình sản xuất, quy mô, công suất sản xuất và số lượng nguồn thải 
thải ra môi trường; nếu cấu thành vào mức thu phí sẽ làm gia tăng mức thu phí 
chung cho tất cả các đối tượng thu phí. Vì vậy, chi phí lấy mẫu, phân tích chất 
thải do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường chi trả theo quy định 
của pháp luật.
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Về tham khảo, so sánh mức thu phí quy định của Bộ Tài chính và của các 
địa phương lân cận: 

(i) Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 
11/01/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực 
hiện, Trong đó, mức thu đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm I: 50 triệu 
đồng/giấy phép; đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm II hoặc các dự án 
hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm 
trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh: 45 triệu đồng/giấy phép. Mức phí trên tính theo lần thẩm định cấp, 
cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường và không bao gồm chi phí đi lại của 
Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở và chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải theo 
quy định.

(ii) Tham khảo Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của 
HĐND thành phố Đà Nẵng thì mức thu cụ thể, như sau:

+ Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động 
môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thì mức thu phí 
cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép là 16.000.000 đồng.

+ Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường và thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; cơ sở 
thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thì mức thu phí cấp, cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép là 9.000.000 đồng.

Mức thu phí được tính theo lần thẩm định cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép 
môi trường và không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích chất thải theo quy định 
(chi phí phân tích lấy mẫu, phân tích chất thải do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 
giấy phép môi trường chi trả theo quy định của pháp luật).

Như vậy, qua so sánh, tham khảo quy định mức thu phí của Bộ Tài chính, 
của Thành phố Đà Nẵng thì mức thu đề xuất nêu trên là phù hợp.

II. Quản lý và sử dụng phí
Cơ quan thu phí được để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang 

trải chi phí phục vụ công tác thẩm định và thu phí theo quy định tại Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Số còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước 
theo phân cấp ngân sách hiện hành.

(Cơ sở tính toán chi phí phát sinh theo Phụ lục II đính kèm)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 
sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

3. Những nội dung khác liên quan không quy định tại Nghị quyết này thực 
hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Luật 
Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-126-2020-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-455733.aspx
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của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 
số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực của Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-
CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư 
số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc 
ngân sách nhà nước và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/ 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế 
ngày 13/6/2019. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định 
viện dẫn áp dụng thực hiện nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 
văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
đó.

Kính trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết nghị quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 
môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 35/BC-STP 
ngày 18/3/2022.

- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa 
phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Tờ trình của UBND 
và Nghị quyết của HĐND.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên UBND tỉnh.
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:                                                         
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND, TT UBND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, TN&MT;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-11-2020-nd-cp-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc-433293.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-303-2016-tt-btc-in-phat-hanh-quan-ly-su-dung-chung-tu-thu-tien-phi-le-phi-ngan-sach-nha-nuoc-322056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-78-2021-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-nghi-dinh-123-2020-nd-cp-hoa-don-chung-tu-477966.aspx
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