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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 Nghị quyết bãi bỏ quy 
định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 972/UBND-TH 
ngày 24/02/2023 về việc đăng ký danh mục nội dung trình kỳ họp thứ 13, HĐND 
tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) tổ chức tháng 3/2023; Công văn số 1243/UBND-
TH ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội 
dung trình kỳ họp thứ 13, HĐND khóa X (kỳ họp chuyên đề) tổ chức tháng 
3/2023;

Sở Tài chính chủ trì dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Tờ 
trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng 
ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh, 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 01 ý kiến góp ý của Sở Tư 
pháp về cách trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính tiếp thu, cụ 
thể:

"Điều 1. Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh 
nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được quy định tại Nghị quyết số 
33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối 
với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh và 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.

1. Bỏ các cụm từ "lệ phí đăng ký cư trú", "lệ phí chứng minh nhân dân", 
"đăng ký cư trú", "quản lý cư trú", "cấp chứng minh nhân dân" tại Điều 15 Nghị 
quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Bỏ các cụm từ "lệ phí đăng ký cư trú", "lệ phí chứng minh nhân dân" tại 
tên của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 1 và khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 
số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh."



2. Về ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp (tại Báo 
cáo số 42/BC-STP ngày 09/3/2023 của Sở Tư pháp), Sở Tư pháp đề nghị:

- Bố cục lại căn cứ pháp lý: 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” 

Sở Tài chính tiếp thu và điều chỉnh dự thảo Nghị quyết.
- Viết lại bố cục Điều 1 theo hướng:
"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.”

Ý kiến của Sở Tài chính: Sở Tài chính nhận thấy bố cục nội dung như đề 
xuất của Sở Tài chính tại dự thảo Nghị quyết cũng tương tự như đề nghị nêu trên 
của Sở Tư pháp, nhưng chi tiết và rõ ràng hơn, do đó Sở Tài chính đề nghị không 
điều chỉnh.

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 bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký 
cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X./.

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

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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