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         SỞ TÀI CHÍNH
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        #SoKyHieuVanBan                     #DiaDiemNgayBanHanh

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 UBND tỉnh và Nghị quyết 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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 6705/UBND-KTTH 
ngày 28/9/2021, Sở Tài chính chủ trì dự thảo Nghị quyết và Tờ trình 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, gửi các Sở, ngành và 
địa phương góp ý; đồng thời, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư 
pháp thẩm định. Sở Tài chính tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, như sau:

1. Về ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết: 
Đến nay, Sở Tài chính nhận được 14 văn bản tham gia góp ý của một số cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Hầu hết các cơ quan, đơn vị và địa phương đều thống 
nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết và Tờ trình; có 03 ý kiến góp ý, Sở Tài 
chính báo cáo cụ thể:

a) Góp ý của Sở Tư pháp về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và tổ 
chức thực hiện: Sở Tài chính tiếp thu và điều chỉnh dự thảo Nghị quyết.

b) Góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường về đối tượng chịu phí và mức 
thu phí, cụ thể:

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



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

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

Sở Tài chính tiếp thu và điều chỉnh dự thảo Nghị quyết.
2. Về ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp (tại Báo cáo 

số 35/BC-STP ngày 18/32021 của Sở Tư pháp), Sở Tư pháp đề nghị:
- Điều chỉnh lại dòng cuối của phần căn cứ như sau "Xét Tờ trình số .../TTr-

UBND ngày ... tháng ... năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng 
nhân dân tỉnh 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; Báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày ..... tháng ..... năm 
2022 của Ban ............ Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp."

- Điều chỉnh lại đoạn cuối của khoản 3 Điều 5 như sau "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"

Sở Tài chính tiếp thu và điều chỉnh dự thảo Nghị quyết.
Trên đây là 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 tỉnh và 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 được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 
bảy HĐND tỉnh khóa X./.

Nơi nhận
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, HCSN.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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