
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

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

#DiaDiemNgayBanHanh 

BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và 

Dự thảo nghị quyết ban hành 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 Quảng Nam

Sau khi xem xét Tờ trình số 8409/TTr-UBND ngày 25/11/2021 của UBND 
tỉnh về 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, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung Tờ trình

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 
23/8/2016 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 của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; HĐND 
tỉnh đã ban hành 03 Nghị quyết quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng 16 khoản 
phí, 07 khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh1; 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. Nhìn chung, các mức thu các khoản 
phí, lệ phí đã được ban hành trong thời gian qua cơ bản phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phương.

Nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 129/NQ-CP 
ngày 11/9/2020 về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020, Công văn 
số 13706/BTC-CST ngày 09/11/2020 của Bộ Tài chính về rà soát, trình HĐND 
cấp tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 
cấp tỉnh đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến phù hợp với 
tình hình thực tế và nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho người dân, doanh 
nghiệp do dự kiến tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài. 
Do đó, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 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, 

1 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HDDN ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị 
quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017.
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mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là cần thiết, phù hợp với chủ trương của 
Chính phủ và quy định của pháp luật hiện hành.

Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, việc UBND 
tỉnh đề nghị giảm 50% 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 trên địa bàn tỉnh là phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan. Do 
đó, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm 
chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về 
sửa đổi các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định 
tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính.

2. Về Dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục chỉnh sửa thể thức, 

câu chữ, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Tờ trình và Dự thảo 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 trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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