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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh

về 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 

Qua xem xét Tờ trình số 1855/TTr-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh 
về đề 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, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nội dung Tờ trình

a) Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành

Căn cứ quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, loại “Phí thẩm định đề 
án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi (được HĐND tỉnh quy định 
mức thu tại Điều 11 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016) đã 
được bãi bỏ; đồng thời, căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 
của Bộ Tài chính, loại phí này đã được sửa đổi thành “Phí thẩm định cấp, cấp lại, 
điều chỉnh giấy phép môi trường”. Do vậy, tại kỳ họp này, UBND tỉnh đề xuất 
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 là cần thiết và phù 
hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh1.

b) Về mức thu phí và cơ chế quản lý, sử dụng

 Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, mức thu phí 
cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường được xây dựng cơ bản đảm bảo bù 
đắp phần lớn các chi phí có liên quan, tương đồng với mức thu của địa phương 
lân cận. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội 
dung về mức thu và cơ chế quản lý sử dụng nguồn thu phí cấp, cấp lại, điều chỉnh 
giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình 
số 1855/TTr-UBND. 

Riêng đối với mức thu phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường đối 
với nhóm 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 cấp tỉnh và cấp huyện, 
Ban đề nghị giảm 50% mức thu kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 
31/12/2022 để đảm bảo đồng bộ với chính sách 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 

1 Quy định tại khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Luật Phí và lệ phí năm 2015, khoản 3 Điều 45 Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020, Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính.
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trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết 47/2021/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021.

c) Về thời gian có hiệu lực của Nghị quyết

Ban đề nghị quy định nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022 để đảm 
bảo quỹ thời gian cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có điều kiện tiếp 
cận và thi hành văn bản.

2. Về dự thảo nghị quyết
Đề nghị chỉnh sửa lại theo kiến nghị thẩm tra của Ban nêu tại mục 1, đồng thời 

điều chỉnh một số nội dung liên quan về câu chữ, bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày 
văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

3. Kiến nghị, đề xuất
Sau khi HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý nguồn thu phí và sử dụng nguồn 
thu đúng mục đích, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 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, 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&HĐND 
tỉnh: CPVP
- Lưu VT, CTHĐND(Phiên).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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