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TỜ TRÌNH
Đề nghị trình HĐND tỉnh 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 Quảng Nam

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân 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 và Tờ trình đề nghị bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng 
minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 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. 

Ngày 09/3/2023, Sở Tư pháp có Báo cáo số 42/BC-STP 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.

Ngày 10/3/2023, Sở Tài chính có Công văn số 667/STC-NS gửi các thành 
viên UBND tỉnh, xin ý kiến thông qua dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh. Đến nay, Sở 
Tài chính nhận được 23/25 ý kiến của thành viên UBND tỉnh, 23 thành viên UBND 
tỉnh gửi Phiếu lấy ý kiến về Sở Tài chính đều "Thống nhất thông qua".

Nay, Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét duyệt ký Tờ trình đề 
nghị HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 13 thông qua 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.

Hồ sơ kèm theo, gồm:
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư Pháp số 42/BC-STP ngày 09/3/2023;
- Báo cáo số 666/BC-STC ngày 10/3/2023 của Sở Tài chính 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;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên UBND tỉnh (kèm Phiếu lấy ý kiến);
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, NS.

GIÁM ĐỐC
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