65/TTr-UBND 08/06/2020 08:53:40

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CÁC ĐƠN VỊ,
UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ; BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ GÓP Ý CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH
(Kèm theo Công văn số
/STC-QLNS ngày
tháng 06 năm 2020 của Sở Tài chính)
STT

Tên đơn vị

Nội dung góp ý

I

Góp ý của các đơn vị, địa
phương
Ban Dân tộc (Văn bản số
240/BDT-VP ngày 06/04/2020)
Sở Công thương (Văn bản số
427/SCT-KHTCTH ngày
07/04/2020)
Sở Y tế (Văn bản số 1204/SYTKHTC ngày 07/04/2020)
Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội (Văn bản số 457/SLĐTBXHLĐTLBHXH ngày 07/04/2020)
Sở Kế hoạch và đầu tư (Văn bản số
721/SKHĐT-ĐKKD ngày
09/04/2020)

Các đơn vị góp ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số
1098/STC-QLNS ngày 03 tháng 04 năm 2020:
Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Ý kiến tham gia:
Thống nhất
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Ủy ban nhân dân thành phố Kon
Tum (Văn bản số 1441/UBND-TH
ngày 09/04/2020)
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
(Văn bản số 376/SVHTTDLKHTC ngày 10/04/2020)

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình

Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Sở Tài chính đã tiếp thu, điều chỉnh
Ý kiến tham gia:
Bổ sung đối tượng nộp và mức thu lệ phí đối với chi nhánh, văn phòng dự thảo Nghị quyết
đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động vào mục III - Lệ phí đăng ký kinh doanh, Phụ lục II - Lệ phí quản
lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Sở Tài chính đã tiếp thu, điều chỉnh
Ý kiến tham gia:
1. Tại điểm 3, Mục I, Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum: dự thảo Nghị quyết.
“Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 1.2 nêu trên” đề nghị sửa lại là
“Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục I nêu trên”.
2. Tại Mục II, nội dung “Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng” đề
nghị sửa lại là “Phí thăm quan công trình Bảo tàng tỉnh Kon Tum” để phù
hợp với nội dung đối tượng thu phí tại điểm 1, Mục II.
3. Tại điểm 2, Mục II, cột Mức thu, Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu, Tỷ lệ (%)
nộp NSNN chưa có số liệu đề nghị đơn vị bổ sung số liệu như sau:
+ Đối với người lớn: Mức thu: 10.000 đồng/người/lần; Tỷ lệ (%) để

STT
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9
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Tên đơn vị

Sở Nội vụ (Văn bản số 656/SNVTTr ngày 10/04/2020)
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà
(Văn bản số 722/UBND-TH ngày
10/04/2020)
Sở Tư pháp (Văn bản số 329/STPXDKTr&TDTHPL ngày
10/04/2020)

Nội dung góp ý

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình

lại đơn vị thu: 100%; Tỷ lệ (%) nộp NSNN: 0%.
+ Đối với trẻ em: Mức thu: 5.000 đồng/người/lần; Tỷ lệ (%) để lại
đơn vị thu: 100%; Tỷ lệ (%) nộp NSNN: 0%.
4. Tại điểm 3, Mục II: “Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2.2 nêu
trên” đề nghị sửa lại là “Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục II
nêu trên”.
5. Tại điểm 3, Mục III, Phí thư viện: “Mức thu bằng 50% mức thu tại
điểm 2.3 nêu trên” đề nghị sửa lại là “Mức thu bằng 50% mức thu tại
điểm 2, Mục III nêu trên”.
Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Sở Tài chính đã tiếp thu, điều chỉnh
Ý kiến tham gia:
1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng chữ cái tiếng Việt (a, b...) để dự thảo Nghị quyết.
làm thứ tự các điểm tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó,
đề nghị không tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành danh
mục các Nghị quyết được bãi bỏ (Phụ lục III). Các Nghị quyết được dự
kiến bãi bỏ đề nghị quy định cụ thể tại Điều 2 dự thảo.
2. Đề nghị không tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức
thu lệ phí: “Cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch” (điểm a, khoản 2 mục
III, Phụ lục II dự kiến ban hành kèm theo); “Cấp bản sao trích lục hộ
tịch” (điểm b, khoản 2 mục III, Phụ lục II dự kiến ban hành kèm theo).
Lý do: Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 5 Thông tư số
85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì lệ phí
hộ tịch thuộc thẩm quyền quy định của HĐND cấp tỉnh không bao gồm
việc quy định lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch. Lệ phí “Cấp bản sao
trích lục hộ tịch” đã được chuyển đổi thành phí: “Khai thác, sử dụng
thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch” quy định tại Thông tư
218/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính. Thẩm quyền quy định phí: “Khai thác, sử dụng thông tin trong cơ
sở dữ liệu hộ tịch” thuộc Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Đề nghị không tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức
thu lệ phí: “Ghi vào Sổ Hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản

STT

Tên đơn vị

Nội dung góp ý
án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” tại điểm b, khoản 2
mục III, Phụ lục II dự kiến ban hành kèm theo. Lý do: Lệ phí hộ tịch là
việc: “Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký
hộ tịch khác” tại UBND cấp xã đã bao hàm lệ phí hộ tịch là việc: “Ghi
vào Sổ Hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”. Bên cạnh đó, Thông tư số
85/2019/TT-BTC không quy định đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND
cấp xã thu lệ phí việc: “Ghi vào Sổ Hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá
nhân theo bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.
4. Để đảm bảo ngắn gọn, bao quát đề nghị biên tập lại tiêu đề điểm a,
điểm b khoản 2 mục III, Phụ lục II dự kiến ban hành kèm theo như sau:
“Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện” (điểm a, khoản 2 mục III, Phụ
lục II); “Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã” (điểm b, khoản 2 mục III,
Phụ lục II).
5. Đối với các việc hộ tịch được dự kiến quy định tại điểm a, khoản 2
Mục III Phụ lục II, đề nghị biên tập lại như sau:
- “Đăng ký khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh đúng hạn, không đúng
hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy
tờ cá nhân)”.
- “Đăng ký kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết
hôn)”.
- “Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử đúng hạn, không đúng hạn,
đăng ký lại khai tử)”.
- “Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ”.
- “Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở
trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có
yếu tố nước ngoài”.
- “Đăng ký hộ tịch khác”.
6. Đối với các việc hộ tịch được dự kiến quy định tại điểm b, khoản 2
Mục III Phụ lục II, đề nghị biên tập lại như sau:
- “Đăng ký khai sinh (bao gồm: không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh,
đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)”
- “Đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn”.
- “Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký
lại khai tử)”.

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình

STT

Tên đơn vị

Nội dung góp ý

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình

- “Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở
trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước”.
11

12

13

II
1

2

3

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
(Văn bản số 458/UBND-TCKH
ngày 13/04/2020)
Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi
(Văn bản số 823/UBND-TH ngày
16/04/2020)
Các đơn vị còn lại (UBND các
huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ia
H’Drai, Kon Rẫy, Sa Thầy, Tu Mơ
Rông; các Sở: Xây dựng, Giao
thông-Vận tải, Tài nguyên và môi
trường, Thông tin và Truyền
thông, Giáo dục và Đào tạo, Khoa
học và Công nghệ, Nội vụ; Thanh
tra tỉnh; Công an tỉnh; Ban quản lý
khu kinh tế)
Góp ý của các đơn vị, địa
phương
Sở Xây dựng (Văn bản số
627/SXD-PTĐTHTKT
ngày
04/05/2020)

Ban quản lý khu kinh tế (Văn bản
số 354/BQLKKT-KHTH ngày
06/05/2020)
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Đăk Tô (Văn bản số 126/TCKH
ngày 07/05/2020)

Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Ý kiến tham gia:
Thống nhất
Đã gửi văn bản lấy ý kiến nhưng các đơn vị, địa phương không gửi ý kiến
tham gia trước ngày 10/04/2020, xem như thống nhất.

Các đơn vị góp ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số
1558/STC-QLNS ngày 30 tháng 04 năm 2020:
Ý kiến tham gia:
- Sau khi rà soát, Sở Xây dựng nhận thấy danh mục phí, lệ phí do Sở
Xây dựng chủ trì xây dựng đề án không liên quan đến các thủ tục chuyển
đổi các loại giấy tờ lần đầu cho người dân do việc sắp xếp, sáp nhập, tổ
chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy định.
- Về danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân
dân tỉnh: Sở Xây dựng thống nhất với nội dung dự thảo.
Ý kiến tham gia:
- Không đề xuất miễn, giảm các loại phí, lệ phí cho người dân do sắp xếp,
sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Ý kiến tham gia:
1. Đối với nội dung danh mục lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 1. Tại Nghị quyết số 12/2020/NQdoanh hộ cá thể và Hợp tác xã, Sở Tài chính có liệt kê: cấp lại, thay đổi HĐND ngày 17/04/2020 HĐND
nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận tỉnh đã quy định mức thu lệ phí cấp

STT

Tên đơn vị

Nội dung góp ý
đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã, Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã với mức thu lệ phí
50.000 đồng/ hồ sơ. Tuy nhiên, mức thu phí cho nội dung này đã được
Hội đồng nhân dân tỉnh miễn thu phí tại Nghị quyết số 16/2019/NQHĐND tỉnh, ngày 18/7/2019.
2. Đối với nội dung danh mục phí, lệ phí cho người dân do sắp xếp, sáp
nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, UBND
huyện đề xuất miễn thu phí 100% cho tất cả các nội dung liên quan đến
cải chính do thay đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

4

5

6

Sở Kế hoạch và đầu tư (Văn bản số Ý kiến tham gia:
943/SKHĐT-ĐKKD ngày
- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất đối tượng miễn thu gồm: Đăng ký bổ
07/05/2020)
sung, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận hộ kinh doanh, giấy chứng
nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận liên hiệp hợp tác xã do thay
đổi về địa giới hành chính, do cập nhật thông tin về chứng minh nhân
dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh tại văn bản số
764/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/4/2020
Sở Tư pháp (Văn bản số 434/STP- Ý kiến tham gia:
HC&BTTP ngày 08/05/2020)
- Qua rà soát tại Đề án thu lệ phí Hộ tịch trên địa bàn tỉnh (Công văn số
381/STP-HC&BTTP ngày 23/04/2020) Sở Tư pháp không có danh mục
phí, lệ phí thuộc diện miễn, giảm cho người dân do sắp xếp, sáp nhập, tổ
chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Ý kiến tham gia:
(Văn bản số 491/SVHTTDL- Các đối tượng miễn, giảm thu phí thuộc 03 Đề án thu phí lĩnh vực văn
KHTC ngày 08/05/2020)
hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng không thuộc đối tượng
miễn, giảm thu phí cho người dân do sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi
tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình
giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh 50.000 đồng/ hồ sơ và được
miền thu (100%) từ ngày Nghị
quyết này có hiệu lực đến ngày
được cấp có thẩm quyền công bố
hết dịch covid-19.
2. Sở Tài chính đã có văn bản đề
nghị các Sở, ngành liên quan đề
xuất đối tượng được miễn thu
(100%) khi đăng ký thay đổi một
số loại giất tờ liên quan đến nhân
thân (như lệ phí cư trú, chứng minh
nhân dân, cấp giấy chứng nhận
QSD đất, QSH nhà và tài sản gắn
liền với đất) và đã đưa vào các đề
án, dự thảo Nghị quyết trình
HĐND tỉnh lần này.
Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn
chỉnh dự thảo Nghị quyết
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7

Công an tỉnh (Văn bản số
925/CAT-PC06 ngày 08/05/2020)

8

UBND huyện Tu Mơ Rông (Văn
bản số 276/BC-UBND ngày
08/05/2020)

9

UBND huyện Đăk Hà (Văn bản số
961/UBND-TH ngày 11/05/2020)

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình
Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn
Ý kiến tham gia:
- Miễn thu lệ phí khi cấp đổi, điều chỉnh sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình; sổ chỉnh dự thảo Nghị quyết
tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành
chính tại cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn giai
đoạn 2019-2021.
- Miễn thu cấp đổi lần đầu Chứng minh nhân dân do thay đổi địa giới đơn
vị hành chính.
Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị
Ý kiến tham gia:
- Theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân các Sở, ngành liên quan đề xuất đối
dân tỉnh Kon Tum thì huyện Tu Mơ Rông có 05 đơn vị mới được sáp tượng được miễn thu (100%) khi
nhập và đổi tên. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đăng ký thay đổi một số loại giất tờ
khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do việc sáp liên quan đến nhân thân (như lệ phí
nhập và đổi tên của các thôn trên địa bàn huyện, UBND huyện cơ bản cư trú, chứng minh nhân dân, cấp
thống nhất và đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND giấy chứng nhận QSD đất, QSH
tỉnh miễn, giảm các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành HĐND nhà và tài sản gắn liền với đất) và
tỉnh do việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên các thôn trên địa bàn huyện có đã đưa vào các đề án, dự thảo Nghị
liên quan.
quyết trình HĐND tỉnh lần này.
Ý kiến tham gia:
1. Tại phụ lục I: Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Mục III: 1. Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), đề nghị bổ chỉnh dự thảo Nghị quyết theo Đề
sung thêm một số mức phí.
án của Sở Tài nguên và Môi
trường.
Nội dung góp ý

2. Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công
dân:
Tại Mục I- Lệ phí đăng ký cư trú: Đề nghị bổ sung thêm đối tượng miễn
nộp phí: Miễn nộp lệ phí đối với trường hợp thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ
tạm trú do sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố
(Vì việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố dẫn
đến thông tin trong sổ hộ khẩu của nhiều hộ gia đình cần được điều
chỉnh, thay đổi đúng với tên gọi mới; tuy nhiên việc sắp xếp, sáp nhập là
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, không thuộc trường hợp
thay đổi do công dân có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi; do đó khoản lệ phí
này nên được miễn thu).
3. Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng

2. Sở Tài chính đã có văn bản đề
nghị các Sở, ngành liên quan đề
xuất đối tượng được miễn thu
(100%) khi đăng ký thay đổi một
số loại giất tờ liên quan đến nhân
thân (như lệ phí cư trú, chứng minh
nhân dân, cấp giấy chứng nhận
QSD đất, QSH nhà và tài sản gắn
liền với đất) và đã đưa vào các đề
án, dự thảo Nghị quyết trình
HĐND tỉnh lần này.
3,4. Theo quy định tại Khoản 3

STT

10

11

12

III

Tên đơn vị

Nội dung góp ý

tài sản:
Mục II - Lệ phí cấp giấp phép xây dựng: Đề xuất tỉnh kiến nghị với cơ
quan có thẩm quyền xin điều chỉnh, sửa đổi Điều 13 Luật phí và lệ phí
ngày 25/11/2015, trong đó cần trích lại tỷ lệ (%) cho đơn vị thu để đảm
bảo cho việc trang trải chi phí Văn phòng phẩm và hoạt động cung cấp
dịch vụ, thu lệ phí; phần còn lại nộp ngân sách nhà nước
4. Mục III - Lệ phí đăng ký kinh doanh: Đề xuất, kiến nghị với cơ quan
có thẩm quyền xin điều chỉnh, sửa đổi tỷ lệ % nộp vào ngân sách nhà
nước, trong đó cần trích lại tỷ lệ (%) cho đơn vị thu để đảm bảo cho việc
trang trải chi phí Văn phòng phẩm, chi phí mua phôi giấy chứng nhận;
phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.
UBND huyện Sa Thầy (Văn bản số Ý kiến tham gia:
975/UBND-TH ngày 11/05/2020) Miễn một số loại phí, lệ phí (khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi lại các
loại giấy tờ lần đầu) cho người dân do việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại
và đổi tên các thôn, làng: Lệ phí đăng ký cư trú; Lệ phí cấp chứng minh
nhân dân, thẻ căn cước công dân; Lệ phí hộ tịch; Lệ phí cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Lệ
phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí đăng ký kinh doanh.

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình
Điều 7 Thông tư số 85/2019/TTBTC ngày 29/11/2019 của 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: “Đối với lệ
phí, tổ chức thu lệ phí nộp 100% số
tiền lệ phí thu được vào ngân sách
nhà nước. Vì vậy, Sở Tài chính
không tiếp thu ý kiến của đơn vị.

Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị
các Sở, ngành liên quan đề xuất đối
tượng được miễn thu (100%) khi
đăng ký thay đổi một số loại giất tờ
liên quan đến nhân thân (như lệ phí
cư trú, chứng minh nhân dân, cấp
giấy chứng nhận QSD đất, QSH
nhà và tài sản gắn liền với đất) và
đã đưa vào các đề án, dự thảo Nghị
quyết trình HĐND tỉnh lần này.
Sở Tài nguyên - Môi trường (Văn
Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn
Ý kiến tham gia:
bản số 1146/STNMT-KHTC ngày Đề nghị miễn Lệ phí cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
12/05/2020)
liền với đất trong trường hợp chỉnh lý biến động đất đai (do thay đổi địa
chỉ), cho người dân do sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn,
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Mức miễn giảm là 100%.
Các đơn vị còn lại (UBND các Đã gửi văn bản lấy ý kiến nhưng các đơn vị, địa phương không gửi ý kiến
huyện Đăk Glei, Ia H’Drai, Kon tham gia trước ngày 13/05/2020.
Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, Thành
phố Kon Tum; các Sở: Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn,
Lao động – Thương binh và Xã
hội)
Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1755/STC-QLNS ngày
15 tháng 5 năm 2020

STT

Tên đơn vị
Báo cáo số 134/BC-STP ngày 26
tháng 05 năm 2020 của Sở Tư
pháp

Nội dung góp ý

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình

Ý kiến tham gia:
1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, dự kiến thời điểm có hiệu 1. Sở Tài chính tiếp thu, điều
lực của văn bản để bổ sung căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết. Cụ thể, chỉnh.
trường hợp Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, đề nghị cơ quan
chủ trì soạn thảo bổ sung căn cứ pháp lý ban hành là: “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”.
2. Tại Phụ lục I (Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) 2. Sở Tài chính tiếp thu, điều chỉnh
dự kiến ban hành kèm theo Nghị quyết có ghi: “Danh mục phí, lệ phí”.
Tuy nhiên, theo quy định của Luật Phí và lệ phí thì Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh không có thẩm quyền ban hành danh mục phí, lệ phí. Sở Tư pháp
cũng nhận thấy, Phụ lục I (Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,
thủy sản) không quy định về lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét,
chỉnh lý lại nội dung đã ghi “Danh mục phí, lệ phí” tại Phụ lục I (Phí
thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản).
3. Tại Phụ lục I (Phí thuộc lĩnh vực tư pháp) quy định đối tượng được 3. Sở Tài chính tiếp thu, điều chỉnh
miễn nộp: phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất (điểm 3 mục I); phí cung cấp thông tin
về giao dịch đảm bảo bằng động sản trừ tàu bay, tàu biển (điểm 3 mục II)
là: “Tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp
đồng, tài sản kê biên trong Hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký
quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp”.
Sở Tư pháp nhận thấy, tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng,
tài sản kê biên trong Hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc
gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp là hoạt động cung cấp thông tin
do cơ quan trung ương thực hiện. Do vậy, việc miễn phí đối với hoạt
động này (nếu có) sẽ do Bộ Tài chính quy định theo thẩm quyền mà
không do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Vì vậy, đề nghị cơ quan
chủ trì soạn thảo không tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định việc miễn thu đối với trường hợp trên.
4. Tại Phụ lục II (Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa 4. Sở Tài chính tiếp thu, điều chỉnh
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IV

Góp ý của các thành viên UBND
tỉnh
Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh

1

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình
vụ của công dân) quy định đối tượng được miễn nộp lệ phí đăng ký cư bổ sung thêm địa bàn thành phố
trú là: “Chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi huyện, thị xã
thuộc tỉnh, ra ngoài thị xã, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và
được cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình”. Theo
quy định trên, cá nhân chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi
thành phố trực thuộc tỉnh (ở tỉnh Kon Tum là thành phố Kon Tum) không
được miễn lệ phí đăng ký cư trú (khi cấp mới sổ hộ khẩu). Sở Tư pháp
nhận thấy, nên xem xét miễn lệ phí đăng ký cư trú đối với trường hợp này
để đảm bảo công bằng với các đối tượng được miễn khác theo quy định
tại điểm này.
Thành viên UBND tỉnh góp ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính tại
Văn bản số 1913/STC-QLNS ngày 28 tháng 05 năm 2020:
Ý kiến tham gia:
- Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “Bộ trưởng Bộ Tài chính“ - Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh
đảm bảo thống nhất trong phần căn cứ pháp lý của Dự thảo Nghị quyết.
dự thảo Nghị quyết
Nội dung góp ý

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung quy định về - Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh
phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng vào dự thảo Nghị quyết nhằm dự thảo Nghị quyết
đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.
2

3

Các thành viên UBND tỉnh tham
gia ý kiến (Sở Công thương; Sở
Xây dựng; Sở Thông tin và truyền
thông; Sở Tài nguyên và Môi
trường; Thanh tra tỉnh; Sở Giao
thông vận tải; Sở Giáo dục và đào
tạo; Sở Tài chính)
Các thành viên UBND tỉnh chưa
tham gia ý kiến (Sở Nông nghiệp
và phát triển nông thôn; Sở Y Tế;
Sở Lao động, Thương binh & Xã
hội; Sở Khoa học và Công nghệ;
Ban Dân tộc; Sở Nội Vụ; Sở Ngoại
Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư
pháp; Sở Văn Hoá Thể Thao Du

Ý kiến tham gia:
Thống nhất

Đã gửi phiếu lấy ý kiến nhưng thành viên UBND tỉnh chưa tham gia ý
kiến trước ngày 03/06/2020.
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Lịch; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy
quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy biên
phòng tỉnh)

Nội dung góp ý

Nội dung Sở Tài chính tiếp thu
giải trình

