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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành                                              
Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và                          

sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và                 
môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Tư pháp được Văn bản số 1693/CV-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang), sau khi nghiên cứu, Sở 

Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- 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; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 

- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 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 (viết tắt là Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)). 

- 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; 
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- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

- 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;  

- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 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; 

- Thông tư liên tịch số 54/2014/TT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 

2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông 

tin đất đai; 

- Văn bản số  3367 /UBND-TH ngày 11 tháng 9 năm 2021 của UBND 

tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Nghị quyết với các quy định trong văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1.  Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 

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, Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 

26/7/2017 Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Ngày 29/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2019/TTBTC 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực từ ngày 13/01/2020), thay 
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thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC. Do vậy, một số khoản phí, lệ phí theo Nghị 

quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 không phù hợp so với quy định 

hiện hành.  

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường, theo đó Nghị định số 40/2019/NĐ-CP không quy định 

thủ tục hành chính lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, nên quy định thu phí Đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết tại mục 1, khoản III, điểm A Nghị quyết số 

10/2017/NQ-HĐND không còn phù hợp. 

Ngoài ra, khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-

BTC ngày 09/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản, quy định “2. Đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể mức thu phí tham gia 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho phù  hợp nhưng không vượt quá mức 

thu quy định tại Khoản 1 Điều này”. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

chưa có quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, vì 

vậy cần thiết bổ sung quy định mức thu phí này.  

Từ các vấn đề nêu trên, việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung 

của Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 là cần thiết và có cơ sở. 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

2.1. Dự thảo Nghị quyết 

a) Căn cứ ban hành 

- Căn cứ ban hành thứ 7 quy định “Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 

6 năm 2014”. Tuy nhiên, ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ 

môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Luật Bảo vệ môi 

trường ngày 23 tháng 6 năm 2014- đề nghị chỉnh sửa (vì dự thảo Nghị quyết dự 

kiến trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2021 và thời điểm có hiệu 

lực sẽ phải sang đầu năm 2022).  

- Căn cứ ban hành thứ 9 “Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản”  đã 

được sửa đổi, bổ sung tại “Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ hướng dẫn Luật khoáng sản”, đề nghị bổ sung. 

- Căn cứ ban hành thứ 13 quy định “Thông tư số 34/2014/TT-

BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây 

dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai” đã được sửa đổi, bổ sung tại 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2014/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2014/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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“Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tà i 

nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường”, đề nghị  bổ sung. 

b) Địa chỉ nơi nhận 

- Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận là “Vụ pháp chế- Bộ Tài nguyên và 

Môi trường”. 

- Đề nghị chỉnh sửa địa chỉ nơi nhận “Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh” thành “Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh”. 

2.2. Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 

2.2.1. Ý kiến chung 

a) Bố cục dự thảo Quy định 

Dự thảo Quy định có 05 điều, gồm: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng; Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Điều 3. Chế độ quản lý, sử dụng các loại phí 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp; Điều 

5. Điều khoản hết hiệu lực, trong đó kết cấu nội dung các điều không hợp lý, 

Điều 2 quá dài (bao gồm Mục I, II; điểm 1.1, 1.2,...)  so với các điều còn lại; 

Điều 2 và Điều 3 đều quy định về “quản lý, sử dụng” là trùng thừa; Điều 4, 

Điều 5 phải được quy định tại dự thảo Nghị quyết (không quy định tại dự thảo 

Quy định); thiếu quy định về trách nhiệm thực hiện Quy định của các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Vì vậy, đề nghị bố  cục lại dự thảo Quy định 

cho phù hợp. 

b) Căn cứ chính để soạn thảo và ban hành dự thảo văn bản là Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 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. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính đã xây dựng và tổ 

chức lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 

85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản số 

9717/BTC-CST ngày 58/8/2021. Theo đó, dự thảo Thông tư có nội dung sửa 

đổi, bổ sung Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình 

thủy lợi tại Thông tư 85/2019/TT-BTC, hiện nay đã hết thời hạn lấy ý kiến tham 

gia (ngày 10/10/2021). 

Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu dự thảo Thông tư sửa đổi, 

bổ sung Thông tư 85/2019/TT-BTC, đồng thời thường xuyên bám sát tiến độ, 

cập nhật những nội dung mới của Thông tư để soạn thảo dự thảo Nghị quyết cho 

phù hợp, bảo đảm tính ổn định của văn bản sau khi được ban hành. 

2.2.2. Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng),  khoản 1 quy 

định phạm vi điều chỉnh như sau: 
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“Nghị quyết này quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí tham gia 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò 

đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều 

kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng 
nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước; Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.  

Các nội dung không được quy định tại Nghị quyết này thì tiếp tục thực 

hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017,  

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 và Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014”. 

- Theo quy định trên, dự thảo Quy định quy định 07 loại phí 1 và 01 loại lệ 

phí. Trong đó, dự thảo Quy định đã quy định 06/08 nội dung thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường theo phân cấp tại Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, 

còn 02/08 nội dung chưa được quy định (gồm: Phí thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường; Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định 

do cơ quan địa phương thực hiện) , tuy nhiên cơ quan soạn thảo chưa lý giải cụ 

thể lý do không đưa 02 nội dung trên vào dự thảo văn bản. Ngoài ra, khoản 1 

Điều 1, khoản 5 Điều 2 dự thảo Quy định “phí thẩm định đề án xả nước thải vào 

nguồn nước”, tuy nhiên theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 

điểm a khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 85/2019/TT-BTC không quy định "phí thẩm định đề án xả 

nước thải vào nguồn nước”, thay vào đó là “phí thẩm định cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép môi trường”, vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để 

chỉnh sửa cho phù hợp. 

- Đề nghị chỉnh sửa quy định “Các nội dung không được quy định tại 

Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017, Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 

09/9/2014”. Tuy nhiên, việc dẫn chiếu áp dụng quy định tại Nghị quyết số 

10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh là không phù hợp, không 

cần thiết, vì những nội dung của Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND chưa được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại dự thảo Quy định này thì vẫn có hiệu lực và được áp 

dụng, vì vậy, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa; đồng thời, đề nghị bổ sung quy 

định “và các văn bản pháp luật hiện hành”. 

2.2.3. Điều 2 (Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thuộc lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường) 

                                                 
1 06 loại phí theo Thông tư số 85/2019/TT-BTC; 01 loại phí (phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản) 

theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014. 
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2.2.3.1. Khoản 1 (Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất) 

a) Điểm 1.1, quy định: 

“1.1. Đối tượng nộp, miễn, giảm phí: 

- Đối tượng nộp phí: Các đối tượng nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất hoặc đăng ký biến động đất đai theo quy định. Phí thẩm định cấp 

quyền sử dụng đất áp dụng với tất cả các trường hợp cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm 

cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng 

nhận đã cấp); 

- Đối tượng được miễn phí: Miễn 100% phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp:  

+ Trẻ em; 

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo, người khuyết tật;  

+ Người có công với cách mạng gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

thương, bệnh binh, con liệt sỹ;  

+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp so với 

Hồ sơ đăng ký, đính chính lại địa chỉ thửa đất do sáp nhập, thay đổi địa giới 

hành chính, thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành 

lập bản đồ địa chính; 

- Đối tượng được giảm phí: Giảm 50% mức thu phí đối với các trường 

hợp đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy 

định tại điểm g, h, i, k, m, o, p, q, r, s khoản 1 điều 17 Thông tư số 23/2014/TT -

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu một số vấn đề sau: 

(1) Đề nghị xem xét đối tượng miễn phí là “Trẻ em”, vì Điều 1 Luật Trẻ 

em năm 2016 quy định  “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”.  

Điều 20 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “1. Người thành niên là người từ 

đủ mười tám tuổi trở lên. 2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này”.  

Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người chưa thành niên như sau: 

“1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. 

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo 

pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. 
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3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi  khi xác lập, thực 

hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý , trừ giao 

dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.  

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, 
thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, 

động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải 

được người đại diện theo pháp luật đồng ý”. 

Theo quy định nêu trên thì "trẻ em" là người chưa thành niên, chưa có đầy 

đủ năng lực hành vi dân sự, việc xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự phải 

thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật đồng 

ý. Như vậy, trong nhiều trường hợp việc giải quyết thủ tục hành chính cho trẻ 

em phải thông qua người đại diện, vì vậy, việc quy định miễn phí đối với trẻ em 

tại Khoản này là chưa rõ ràng. 

(2) Đề nghị xem xét đối tượng miễn phí là “Người có công với cách mạng 

gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, con liệt sỹ”.  

Khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí năm 2015 quy định “Các đối tượng 

thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, 
người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở 

các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc 

biệt theo quy định của pháp luật”.  

Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 

2020 quy định: 

“ Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng  

1. Người có công với cách mạng bao gồm: 

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

c) Liệt sĩ; 

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước 

ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; 

h) Bệnh binh; 

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa 

vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; 
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l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế; 

m) Người có công giúp đỡ cách mạng”. 

Như vậy, dự thảo Quy định chỉ quy định miễn phí đối với “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, thương, bệnh binh, con liệt sỹ” là chưa đảm bảo đầy đủ các đối 

tượng là người có công với cách mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, đề nghị nghiên cứu để 

chỉnh sửa. 

- Quy định “Đối tượng được giảm phí: Giảm 50% mức thu phí đối với 

các trường hợp đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp trong các 

trường hợp quy định tại điểm g, h, i, k, m, o, p, q, r, s khoản 1 điều 17  Thông tư 

số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất” là chưa đảm bảo phù hợp theo khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ 

phí năm 2015 “Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, 

hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng 

bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 

một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật”, đề nghị nghiên cứu để 

chỉnh sửa. 

b) Điểm 1.2, quy định:  

“1.2. Cơ quan tổ chức thực hiện thu: 

- Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường  thu đối với trường hợp giao 

đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài...”.  

Đề nghị xem xét quy định cơ quan thu phí là “Văn phòng Sở Tài nguyên 

và Môi trường”, vì cơ quan thu phí phải gắn với thẩm quyền giải quyết thủ tục 

hành chính, nếu thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính là Sở Tài nguyên và 

Môi trường thì cơ quan thu phí là Sở Tài nguyên và Môi trường, hơn nữa Văn 

phòng Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ là phòng thuộc Sở, không có tư cách 

pháp nhân, không có con dấu riêng. Ngoài ra, căn cứ khoản 2 Điều 60 Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP) “2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng 

nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.. .”  

thì  cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng 

đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.  

Vì vậy, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa Điểm này và chỉnh sửa tương tự tại 

khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, Mục II.2 Điều 2 dự thảo Quy 

định. 
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c) Điểm 1.3 quy định: 

“1.3. Mức thu 

... (không áp dụng đối với các trường hợp chứng nhận biến động tên đơn 

vị hành chính nơi có thửa đất do thay đổi địa giới hành chính các cấp; đính 

chính các sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan nhà nước trực tiếp 

thực hiện). 

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu 

I 
Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  

1 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

1.1 
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ 

sơ chuyển quyền sử dụng đất. 

a Tại các phường, thị trấn: 

  

Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 500.000 

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 750.000 

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 1.000.000 

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 1.500.000 

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 2.000.000 

b 
Tại các xã thuộc thành phố Tuyên Quang tính bằng 70% của các phường, thị 

trấn 

c Tại các địa bàn còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn  

1.2 

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ 

sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất: Mức thu được tính bằng 1,5 lần mức thu tại mục 1.1. 

2 Đối với tổ chức 

2.1 
Tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển quyền sử 

dụng đất. 

a Tại các phường, thị trấn 

 Diện tích đất dưới 500 m2 Đồng/hồ sơ 2.000.000 

  

Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2 Đồng/hồ sơ 3.000.000 

Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 Đồng/hồ sơ 4.000.000 

Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 Đồng/hồ sơ 6.000.000 

Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên Đồng/hồ sơ 7.500.000 

b 
Tại các xã thuộc thành phố Tuyên Quang tính bằng 70% của các phường, thị 

trấn. 

c Tại các địa bàn còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn . 

2.2 Tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển quyền sử 
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STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mức thu được 

tính bằng 1,5 lần mức thu tại mục 2.1. 

- Quy định “(không áp dụng đối với các trường hợp chứng nhận biến 

động tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất do thay đổi địa giới hành chính các 

cấp; đính chính các sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan nhà nước 

trực tiếp thực hiện)”, đề nghị xem xét để đưa quy định này về điểm 1.1 và bổ 

sung quy định các trường hợp không thu phí. Ngoài ra, đề nghị xem xét bổ sung 

trường hợp đổi tên đường, phố làm thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận. 

- Quy định tại Mục I.1.2 “Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mức thu được tính bằng 1,5 lần 

mức thu tại mục 1.1” và điểm I.2.2 “Tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận  

quyền sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài  sản 

khác gắn liền với đất: Mức thu được tính bằng 1,5 lần mức thu tại mục 2. 1” 

chưa rõ ràng, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa. 

2.2.3.2. Khoản 5 (Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước) 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến thẩm định tại điểm 2.2.2 

Báo cáo này để chỉnh sửa cho phù hợp tên phí, đối tượng nộp phí cho phù hợp.  

2.2.3.3. Khoản 6 (6. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai), điểm 6.1. 

Đối tượng nộp và miễn nộp phí, Gạch đầu dòng thứ hai, quy định: 

“- Đối tượng miễn nộp phí theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 9 

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường gồm các trường hợp sau: 

+ Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc 

phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 

hoặc trong tình trạng khẩn cấp, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, không thu phí 

khai thác và sử dụng tài liệu đất đai  

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở địa 

phương, Ủy ban nhân dân các cấp được cung cấp dữ liệu đất đai không phải trả 

phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về đất đai ...”. 

Tuy nhiên, khoản 4, khoản 5 Điều 9 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết hiệu lực thi 

hành vì bị bãi bỏ tại điểm b Khoản 3 Điều 1 Thông tư  số 24/2019/TT-BTNMT 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi và bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường, vì vậy, đề nghị nghiên cứu để chỉnh sửa cho phù 

hợp. 

2.2.3.4. Mục II (Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất), Khoản 1 (Đối tượng nộp, miễn 

thu phí), Gạch đầu dòng thứ hai, cộng đầu dòng thứ ba, quy định:  

“- Đối tượng miễn nộp: 

+ Không thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp điều chỉnh 

lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà”. 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung trường hợp không thu lệ phí trong trường 

hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất do sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan 

nhà nước. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa lỗi chính tả, thể thức, kỹ thuật trình bày 

dự thảo văn bản cho phù hợp với quy định tại của 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 (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), trong đó lưu ý không sử dụng các mục II, các 

điểm 1.1; 1.2; 1.3;...; hạn chế sử dụng các ký hiệu “-”; không “in đậm” đối với 

các khoản; không “gạch chân” tùy tiện;... 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II 

Báo cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết ban 

hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 

số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở TNMT; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  

  Loan.05b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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