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TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số ..../2023/NQ-HĐND 

ngày ... tháng ... năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định 
về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
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; 

Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 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;  

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-
BTC ngày 29 tháng 11 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú; 

Căn cứ Nghị quyết số ...../2023/NQ-HĐND ngày .... tháng .... năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 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 Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số ...../TTr-STC ngày 

... tháng .... năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số ..../2023/NQ-HĐND ngày ... 

tháng ... năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký 
cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

DỰ THẢO 

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://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


 

Bỏ các cụm từ "lệ phí đăng ký cư trú", "lệ phí chứng minh nhân dân" tại 

Điều 1 Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc áp dụng quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký 
cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, 
Giám đốc Sở: Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như điều 3; 

- Bộ Tài chính (báo cáo); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam; 
- Lưu: VT, KTN, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 


