
 
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 
V/v đôn đốc xây dựng Nghị quyết quy định 

 các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền  
của HĐND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày      tháng 9 năm 2022 

                    
 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Xây dựng; 
- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
  

Ngày 07/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 342/UBND-TH 

về việc các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
trong đó đề nghị các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 

thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Lao 
động- Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế tỉnh và 

Công an tỉnh căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản 
hướng dẫn thi hành và các quy định hiện hành có liên quan khẩn trương tham 

mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh thay thế hoặc bãi bỏ các khoản phí, lệ phí  thuộc ngành, lĩnh vực 

phụ trách để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến, 
hoàn thành trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xong trước ngày 20/02/2022. 

Căn cứ kết quả rà soát việc đề xuất, xây dựng các Nghị quyết quy phạm 
pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực quy định về phí, lệ 
phí, tính đến hết ngày 05/9/2022, còn một số khoản phí, lệ phí có nội dung 

không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, tuy nhiên đến nay các cơ 
quan chưa tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất xây dựng Nghị quyết hoặc 

đang xây dựng, gửi lấy ý kiến tham gia (có Danh mục Nghị quyết quy phạm 
pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế gửi kèm) . 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) khẩn 
trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, hồ sơ dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản phí, lệ phí đảm bảo 
đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                          
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như trên (thực hiện);   
- Giám đốc Sở; 
- Webside STP;             
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
   N.H.Hương.08b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 



 
 

 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 
Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực quy định về phí,  

lệ phí có nội dung không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế  

(Ban hành kèm theo Văn bản số        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày      /9/2022 của Sở Tư pháp)  
 

 

TT Cơ quan thực hiện Loại phí, lệ phí  Tình hình thực hiện 
Ghi 
chú 

I 

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

1 
Sở Giao thông vận 

tải 
Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 665/UBND-THVX 
ngày 04/3/2022 về việc xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã tổ 

chức soạn thảo, gửi lấy ý kiến tham gia vào dự 

thảo Nghị quyết (Văn bản số 187/SGTVT-KHTC 

ngày 16/02/2022); Văn bản báo cáo thực hiện xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, nộp, 

quản lý phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố  

(Văn bản số 1312/SGTVT-VP ngày 31/8/2022) 

 

2 
Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 

Phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích 
lịch sử; công trình văn hoá, bảo tàng; phí 

thư viện 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3068/UBND-TC 
ngày 04/8/2022 về việc xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh. Hiện nay Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch chưa gửi dự thảo văn bản để lấy ý 

kiến tham gia 
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TT Cơ quan thực hiện Loại phí, lệ phí  Tình hình thực hiện 
Ghi 

chú 

3 Sở Xây dựng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 
Chưa tham mưu UBND tỉnh đề xuất xây dựng 

Nghị quyết 
 

4 
Sở Kế hoạch và đầu 

tư 
Lệ phí đăng ký kinh doanh 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3300/UBND-TC 

ngày 18/8/2022 về việc xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

tổ chức soạn thảo, gửi lấy ý kiến tham gia vào dự 

thảo Nghị quyết (Văn bản số 1623/SKH-ĐKKD 

ngày 24/8/2022) 

 

II 
Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

1 
Sở Lao động - 
Thương binh và Xã 

hội 

Lệ phí cấp Giấy phép lao động 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 2668/UBND-TH 
ngày 13/7/2022 về việc xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã tổ chức soạn thảo, gửi lấy ý kiến tham gia 

dự thảo Nghị quyết (Văn bản số 1160/SLĐTBXH-

LĐ ngày 26/7/2022) 

 

III 

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu 

lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

1 
Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, 
câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3068/UBND-TC 

ngày 04/8/2022 về việc xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh.Hiện nay Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch chưa gửi dự thảo  văn bản để lấy ý 

kiến tham gia 
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