
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Số:         /TTr-UBND             Quảng Nam, ngày     tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
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 Quảng Nam

      Kính gửi:    Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Thực hiện 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 (sau đây viết tắt là Thông tư số 75/2022/TT-BTC); 

Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) kính trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là HĐND tỉnh) xem xét 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, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thực hiện Luật Phí và lệ phí; 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; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 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 (đã được thay thế 
bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính); ngày 
08/12/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND quy 
định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, trong đó, tại Điều 15 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn 
tỉnh; ngày 19/7/2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2017/NQ-
HĐND sửa đổi quy định về lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng 
minh nhân dân được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 15 Nghị quyết số 
33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

Ngày 22/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 
75/2022/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, 
trong đó tại khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 quy định:

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."
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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. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trình 
HĐND cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương tại kỳ 
họp HĐND cấp tỉnh gần nhất."

Hiện nay, lệ phí đăng ký cư trú thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đối với lệ phí 
cấp chứng minh nhân dân, 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 quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 
số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016): 
"Chứng minh 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". Để triển khai thực hiện theo đúng quy định tại 
Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
việc UBND tỉnh 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 
được quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 
và quy định tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND 
tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC, đúng thẩm 

quyền theo quy định tại 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.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh có Công văn số 972/UBND-TH 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, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ quy định đối với lệ phí đăng ký cư trú 
(được quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị 
quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh); ngày 09/3/2023, 
UBND tỉnh có Công văn số 1243/UBND-TH 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, trong đó đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 13 nội 
dung: Bãi bỏ quy định đối với lệ phí chứng minh nhân dân (được quy định tại 
Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 
28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh).

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 
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 Quảng Nam được quy định tại Điều 15 
Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và quy định tại Nghị quyết 
số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh.
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Ngày 03/3/2023, Sở Tài chính đã có Công văn số 586/STC-NS đề nghị Công 
an tỉnh, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Tờ trình 
của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ngày 07/3/2023, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với sự tham dự của các 
đồng chí Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh để thông qua các nội 
dung đề án, báo cáo trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 và kỳ họp thứ 13, HĐND 
tỉnh khóa X (trong đó có nội dung 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)

Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được góp ý của 14 cơ quan, đơn vị và địa 
phương; trong đó các ý kiến góp ý, Sở Tài chính đã tổng hợp, giải trình tại báo 
cáo kèm theo. 

Ngày 08/3/2023, Sở Tài chính đã có Công văn số 638/STC-NS gửi Sở Tư 
pháp đề nghị 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 09/3/2023, Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 42/BC-STP; 
những nội dung đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn chỉnh 
dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Ngày 10/3/2023, Sở Tài chính đã lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh 
theo quy định và tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
Bố cục Nghị quyết gồm 02 điều như sau:
1. 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.

a) 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.

b) 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.

c) 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. Điều 2. Tổ chức thực hiện.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị bãi bỏ quy định về lệ 

phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
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Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- 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.
- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 42/BC-STP 

ngày 09/3/2023.
- 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 
và Nghị quyết của HĐND tỉnh

- Tờ trình số 74/TTr-STC ngày 13/3/2023 của Sở Tài chính.
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:                                                         
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND; 
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, TP;
- Công an tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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