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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng     năm 2022 

 
TỜ TRÌNH  

 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí đối với người 

dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi về chi phí thực hiện các thủ tục 

hành chính của tỉnh bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ phát 

sinh trực tuyến còn chưa cao, xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhằm tăng cường 

khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, phát triển 

chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng, hiệu quả theo 

hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2297- 

CV/TU ngày 24/3/2022 về việc tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Điều 22 Luật Phí, lệ phí năm 2015 quy định thẩm quyền và trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:“Trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”. 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 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, trong đó tại Điều 6 về miễn, 

giảm phí, lệ phí quy định: “Việc quyết định miễn, giảm phí, lệ phí, căn cứ vào: 

a) Quy định tại các luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí, lệ phí. b) Chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ về các chính sách có liên quan 

đến miễn, giảm phí, lệ phí. c) Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nơi phát 

sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí”. 

Ngoài ra, trong thời gian qua Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành, 

địa phương đề nghị rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành và đề xuất mức thu 
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phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến hợp lý tại văn bản số 

13706/BTC-CST ngày 09/11/2020; 

Với mục tiêu tập trung chỉ đạo Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến ở cấp xã; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ 

giải quyết TTHC của huyện, xã trên địa bàn lãnh đạo, quản lý; Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết chính sách ưu đãi về chi 

phí thực hiện các thủ tục hành chính của tỉnh bằng hình thức trực tuyến trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận là cần thiết, đúng quy định và đảm bảo cơ sở pháp lý, cơ sở 

thực tiễn trong thời điểm hiện nay. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

- Thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp 

với quy định của pháp luật có liên quan. 

- Tạo cơ chế triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, 

tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh, phát triển chính quyền số. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Việc xây dựng Nghị quyết chính sách ưu đãi về chi phí thực hiện các thủ 

tục hành chính của tỉnh bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Nghị 

quyết trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, 

thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nội dung quy 

định rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với thực tế.  

     III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

   Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản 

số 270/HĐND-VP ngày 19/9/2022 chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy 

định mức ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ 

tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công, chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì soạn 

thảo, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan thực hiện các 

công việc sau: 

 - Xây dựng dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình. 

 - Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành, địa phương đối với 

dự thảo Nghị quyết. 

 - Tổng hợp các ý kiến góp ý, giải trình tiếp thu, không tiếp thu các ý kiến. 
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 - Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình gửi Sở Tư pháp thẩm 

định tại văn bản số 3277/STC-NS ngày 29/9/2022 và Sở Tư pháp đã có báo cáo 

thẩm định số 2293/BC-STP ngày 05/10/2022; 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí đối với người 

dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm 4 điều. 

2. Những nội dung cụ thể : 

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến mức 

độ 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ thu lệ phí có 

yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Điều 3. Mức thu ưu đãi về chi phí thực hiện các thủ tục hành chính của 

tỉnh bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Mức thu một số khoản lệ phí nhằm tăng cường khai thác, sử dụng hiệu 

quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, phát triển chính quyền số, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến: 

 

STT Tên Phí, Lệ phí Mức thu 

1 Lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

Bằng mức thu được quy định 

tại Điều 3 Nghị quyết số 

07/2022/NQ-HĐND ngày 

22/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

2 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 

Bằng 70% mức thu phí quy 

định tại khoản 3, điều 9 Nghị 

định số 13/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020  

3 Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống 

Bằng 50% mức thu phí quy 

định tại điểm a, khoản 4, 

điều 2 Nghị định số 

13/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

3. Hiệu lực thi hành:  

Điều 5. Hiệu lực thi hành:  

1.Mức thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.  

2. Mức thu 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; Phí bình tuyển, 

công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày …tháng … năm 2022.  

3. Mức thu các khoản lệ phí quy định tại Điều 3 nêu trên thực hiện theo 

quy định tại các Nghị quyết: số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 ưu 

đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính 

bằng hình thức trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ … thông qua ngày … tháng… năm 2022 và có hiệu lực từ ngày … 

tháng… năm 2022./." 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH 

NGHỊ QUYẾT KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Nguồn kinh phí thực thi Nghị quyết: không phát sinh chi ngân sách 

nhà nước. 

  2. Nguồn nhân lực triển khai thực thi Nghị quyết: Sở Tài chính, Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, UBND các Huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh. 

3. Điều kiện đảm bảo thi hành khi Nghị quyết được thông qua. 

Giao các Sở, Ban, ngành, các địa phương và đơn vị triển khai thực hiện 

Nghị quyết. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành Nghị quyết quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh 
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nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TT&TT; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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