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BÁO CÁO
Thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí 

chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 638/STC-NS ngày 08/3/2023 
về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí 
chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định 
như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH
1. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

3. Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015.
4. Luật Căn cước công dân ngày 20/11/2014.
5. 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;
6. 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; 

7. 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;

8. Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú;

9. Một số tài liệu khác có liên quan.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung 
dự thảo Nghị quyết với các quy định trong văn bản đã giao HĐND tỉnh quy 
định)

1. Thẩm quyền ban hành văn bản
Căn cứ Luật phí và lệ phí, Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-4e3fa.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-69603.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-02-2017-tt-btc-huong-dan-quan-ly-kinh-phi-su-nghiep-moi-truong-52d6b.html
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Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Điều 5. Căn cứ xác định mức thu 
phí và lệ phí: Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt 
động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu 
phí, lệ phí phù hợp...” và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật phí và lệ phí, 
HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND tỉnh (trong đó có quy định lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân) 
và được sửa đổi bằng Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND 
tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng 
ký cư trú, tại khoản 1 Điều 7: “Đối với các khoản lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp 
chứng minh nhân dân; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; 
phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển; phí cung cấp thông tin 
về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển: Việc ban hành văn bản 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí này thực 
hiện khi các luật chuyên ngành có liên quan quy định cơ quan địa phương cung cấp 
dịch vụ, thu phí, lệ phí”; khoản 2 Điều 8: “Kể từ ngày 05/02/2023, mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại 
Thông tư này. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại 
địa phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gần nhất.”

Như vậy, hiện nay lệ phí đăng ký cư trú thực hiện theo Thông tư số 75/2022/TT-
BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; còn đối với lệ phí chứng minh 
nhân dân, qua rà soát của Sở Tài chính, chưa có quy định của Luật chuyên ngành có 
liên quan đến quy định cơ quan địa phương cung cấp dịch vụ, thu lệ phí cấp chứng 
minh nhân dân. Mặt khác, theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân năm 2014: 
“Chứng minh thư nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá 
trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi 
sang Thẻ Căn cước công dân.”; đồng thời lệ phí cấp căn cước công dân được thực 
hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ các căn cứ nêu trên, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân 
dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, là có căn cứ pháp lý và phù hợp về thẩm quyền 
ban hành.

2. Nội dung dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tài chính tổ chức lấy ý kiến góp ý và được sự 

thống nhất cao của các cơ quan, đơn vị liên quan; Sở Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu, 
giải trình để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Sở Tư pháp cơ bản thống nhất và có 
thêm ý kiến như sau:
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- Căn cứ ban hành: Đề nghị đưa “Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019” lên phía trên “Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014” 
để được phù hợp theo Mẫu số 36 – Phụ lục I kèm theo 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 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.

- Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết: Khoản 3 Điều 2 dự thảo ghi: “Nghị 
quyết này…và có hiệu lực từ ngày…tháng…năm 2023”, là phù hợp nhưng cần lưu 
ý: Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông 
qua.

3. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
- Ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo quy định tại khoản 

1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
- Thể thức và kỹ thuật trình bày: Dự thảo về cơ bản đảm bảo theo quy định 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn 
thảo nghiên cứu viết lại bố cục Điều 1 theo hướng như sau:

“Điều 1. Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại khoản 2 Điều 1 và khoản 
2 Điều 2; lệ phí chứng minh nhân dân tại khoản 3 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 của 
Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa 
đổi quy định về lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân.”

III. Kết luận
Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định tại mục II 

của Báo cáo này, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh xem xét trình 
HĐND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định 
để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 
quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam./.

 Nơi nhận:                   KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Tài chính;                                                                                                       
- Lãnh đạo Sở;                   
- Lưu: VT, VBTT.                                                                                                                             

                                                                                                                                     
                                                                                                                 #ChuKyLanhDao
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