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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Dự thảo 
Nghị quyết quy định giảm 50% mức thu phí, lệ phí 

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

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/09/2020 của Chính phủ về nội 
dung phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 13706/BTC-CST ngày 09/11/2020 của Bộ Tài chính 
về đề nghị UBND cấp tỉnh rà soát, trình HĐND cấp tỉnh 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;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 461/TB-UBND ngày 
12/10/2021, trong đó: 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, 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. Ngày 22/10/2021, Sở Tài chính đã có Công văn 
số 2965/STC-NS lấy ý kiến góp ý của các ngành, địa phương đối với Dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh; hình thức lấy ý kiến: Lấy 
ý kiến góp ý từ các ngành, địa phương bằng văn bản; thời hạn có ý kiến góp ý: 
31/10/2021, sau thời hạn nêu trên trường hợp đơn vị, địa phương không có ý 
kiến góp ý thì được xem như thống nhất với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết do 
Sở Tài chính soạn thảo.

Đến nay, Sở Tài chính nhận được văn bản góp ý của các đơn vị, địa 
phương như sau:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện Nam Giang, 
Đông Giang và UBND thị xã Điện Bàn có văn bản thống nhất với nội dung của 
dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. Các Sở: Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; 
UBND các; huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Duy Xuyên, Đại 
Lộc, Thăng Bình, Phú Ninh, Quế Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước 
Sơn,  Tây Giang, Bắc Trà My không có văn bản góp ý (được xem như thống 
nhất với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết do Sở Tài chính soạn thảo).

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp và UBND 
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huyện Nam Trà My có ý kiến góp ý về một số nội dung của dự thảo Tờ trình và 
Nghị quyết.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương nêu trên, Sở Tài chính 
đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý (chi tiết tại phụ lục kèm theo báo 
cáo này) và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND 
tỉnh quy định giảm 50% mức thu phí, lệ phí 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 theo quy định.

Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NS.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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1 SỞ TƯ PHÁP

 - Căn cứ ban hành văn bản, đề nghị bổ sung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

22/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18/6/2020. Ngoài ra, không sử dụng Nghị quyết số 129/NQ-

CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm

2020 để làm căn cứ ban hành vì đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

 - Thời điểm có hiệu lực thi hành: Cần đảm bảo thời điểm có hiệu lực của Nghị

quyết là không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua.

- Thể thức và kỹ thuật trình bày: Kết thúc dòng cuối cùng của căn cứ ban hành là

dấu chấm, không phải dấu phẩy

2 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Đề nghị quy định giảm mức thu phí theo các mức khác nhau đối với một số

loại phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Đề nghị không giảm mức thu phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các

loại phí: (1) Phí thẩm định Đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác,

sử dụng nước dưới đất; (2) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước

dưới đất; (3) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. (4) Phí

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; (5) Phí thẩm định phương án

cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Nguyên nhân do mức thu hiện nay là thấp, đã áp dụng nhiều năm; nếu giảm mức

thu thì không đảm bảo chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định giảm 50% mức thu phí, lệ phí 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Báo cáo số   3151      /BC-STC ngày  10    /11/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam)

Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh nội dung Dự thảo Nghị 

quyết theo đề ghị của Sở Tư pháp

 - Việc ban hành Nghị quyết quy định giảm 50% mức thu phí, lệ 

phí đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là thực 

hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, nhằm 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. Mức giảm 50% là phù hợp 

và có sự tương đồng với các địa phương khác. Do vậy, Sở Tài 

chính đề nghị giữ nguyên nội dung dự thảo Nghị quyết. Trường 

hợp việc giảm mức thu phí, lệ phí ảnh hưởng đến kinh phí phục vụ 

công tác cung cấp dịch vụ công của đơn vị, thì đề nghị đơn vị làm 

việc với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí 

thực hiện.
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- Đề nghị loại bỏ Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết ra khỏi danh

mục giảm 50% mức thu phí theo dự thảo Nghị quyết. Nguyên nhân do: Dịch vụ

công thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được bãi bỏ khỏi danh mục

thủ tục hành chính theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của

UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban

hành.

Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị

quyết, theo đó: Loại bỏ Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi

tiết ra khỏi danh mục phí, lệ phí thực hiện giảm 50% mức thu khi

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo dự thảo

Nghị quyết.

- Đề nghị loại bỏ phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình

thủy lợi ra khỏi danh mục giảm 50% mức thu phí, lệ phí theo dự thảo Nghị quyết. 

Nguyên nhân do: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định từ năm 2022

không còn thu khoản phí này và thực hiện thu Phí cấp giấy phép môi trường.

Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh dự thảo Nghị quyết, theo đó: 

Loại bỏ Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công

trình thủy lợi ra khỏi danh mục phí, lệ phí thực hiện giảm 50%

mức thu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

theo dự thảo Nghị quyết.

 - Đề nghị điều chỉnh thời gian áp dụng: từ ngày 01/12/2021 đến 30/06/2022

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và dự

kiến sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp trong thời gian dài. Do vậy, để hỗ trợ cho doanh nghiệp và

người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì việc quy định

thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

là phù hợp.

3 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Đề nghị dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh cần phù

hợp với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định

công tác văn thư, lưu trữ.

- Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định

về thể thức và kỹ thuật trình bày thực hiện đúng quy định của 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 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định số 34/2016/NĐ-CP. Do vậy, Sở Tài chính đề nghị không điều

chỉnh nội dung này.
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- Đối với nội dung về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn

giống cây lâm nghiệp, rừng giống được nêu tại mục 1, phần VI của dự thảo Tờ

trình (trang 5, 6) được quy định tại Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày

19/04/2017 nhưng đến nay các thủ tục hành chính có liên quan đã được công bố

thay thế, bãi bỏ tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 của UBND

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ

tục hành chính được thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi

quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được thực hiện áp dụng

việc thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TTBTC ngày

07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và

giống cây lâm nghiệp

- Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị

quyết, theo đó: Loại bỏ phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống ra khỏi danh mục

phí, lệ phí thực hiện giảm 50% mức khi thực hiện dịch vụ công

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo dự thảo Nghị quyết. Nguyên

nhân do thủ tục hành chính này đã bãi bỏ.

4 SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

- Điều chỉnh nội dung tại phần cuối của căn cứ ban hành văn bản, trang 1 của dự

thảo Tờ trình như sau:

“Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết

giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh áp

dụng đối với các dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” điều chỉnh

thành “Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị

quyết 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 ”.

- Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh nội dung Tờ trình theo đề

nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

5 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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- Hiện nay, mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh

nghiệp đang thực hiện theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của

Bộ Tài chính.

- Dự thảo Nghị quyết quy định giảm 50% mức thu lệ phí đăng ký

kinh doanh quy định tại Điều 12, Nghị quyết số 33/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh khi thực hiện dịch vụ

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trong đó đối tượng nộp phí

là: các cá nhân, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục,

đào tạo tư thục, cơ sở y tế tư nhân, cơ sở văn hóa thông tin khi

được nhà nước cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nghị quyết

không áp dụng đối với thủ tục hành chính cung cấp thông tin

doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp (thủ tục hành chính này thực

hiện mức thu phí theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày

05/08/2019 của Bộ Tài chính).

6 HUYỆN NAM TRÀ MY

- Trong thực tế có trường hợp cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan chức năng giải

quyết thủ tục hành chính không thực hiện nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực

tuyến mà nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa (mặc dù thủ

tục hành chính đó được quyết định phê duyệt là thủ tục hành chính mức độ 3, 4)

trường hợp này có được miễn giảm phí, lệ phí theo quy định tại dự thảo Nghị

quyết hay không? Vì tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết chỉ loại trừ đối với các khoản

phí, lệ phí được giảm. Do vậy, UBND huyện kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm

lưu ý đến nội dung này để khi Nghị quyết ban hành được áp dụng đồng bộ

- 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

chỉ đạo các địa phương rà soát để giảm mức thu phí, lệ phí khi

thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Do vậy, Dự thảo Nghị quyết quy 

định giảm mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính thực

hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là

đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết đã nêu rõ tại Điều 2 của dự thảo Nghị quyết, cụ thể:

"Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính gửi đến

các cơ quan có thẩm quyền thông qua dịch vụ công trực tuyến mức

độ 3, mức độ 4".



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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết 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

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/09/2020 của Chính phủ về nội 
dung phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 13706/BTC-CST ngày 09/11/2020 của Bộ Tài về đề 
nghị UBND cấp tỉnh rà soát, trình HĐND cấp tỉnh 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;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 461/TB-UBND ngày 
12/10/2021, trong đó: 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, 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. Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đã được lấy ý kiến góp ý của các 
ngành, địa phương và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo đúng quy định.

Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành và địa phương, Sở 
Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của 
HĐND tỉnh, đồng thời lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh theo quy định; 
Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 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.

Hồ sơ kèm theo Tờ trình này bao gồm:
- 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 Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện 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.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh.
- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ngành, địa 

phương.
- Công văn số 1865/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL ngày 26/10/2021 của 

Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Nghị quyết 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;

- Công văn của các ngành, địa phương góp 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.

Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NS.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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