
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

Số:           /STC-NS Sóc Trăng, ngày      tháng       năm 2023 

V/v đóng góp ý kiến đối với 

dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về phí, lệ 

phí (lần 2) 

 

                           

                          Kính gửi:  
 

 

 

- Các Sở; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. 
 

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

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 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 29/11/2019 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; 

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

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức 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 Sóc Trăng;  

Căn cứ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về 

việc ban hành quy định mức 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 Sóc 

Trăng;  

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về 

việc ban hành quy định mức 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 Sóc 

Trăng; 
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 - Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng bãi bỏ khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Phụ lục số 2, 3, 10, 11, 16 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức 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 Sóc Trăng; 

Thực hiện Công văn số 2402/UBND-TH ngày 20/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân công xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 3070/UBND-TH ngày 30/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực tài chính 

trình Hội đồng nhân dân kỳ họp giữa năm 2023; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 489/VP-TH ngày 

07/02/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc lập hồ sơ 

Nghị quyết quy định về phí và lệ phí. 

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Ngày 21/10/2022, Sở Tài chính có Công văn số 4288/STC-NS đề nghị 

các đơn vị, địa phương xem xét, góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức 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 Sóc Trăng. 

Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương, Sở Tài 

chính đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 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 Sóc Trăng. 

Tại khoản 2 Công văn số 3070/UBND-TH nêu trên, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo "Yêu cầu các sở, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở 

Tài chính trong quá trình xây dựng Nghị quyết quy định về phí, lệ phí thuộc 

phạm vi quản lý, có ý kiến phân tích, đánh giá đúng thực trạng, mức thu có cơ 

sở, phù hợp tình hình thực tiễn, không đề xuất tăng bất hợp lý ảnh hưởng đến 

người dân, doanh nghiệp.". 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương xem xét, góp ý dự thảo 

Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức 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 Sóc 

Trăng (lần 2) (Đối với các đơn vị phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo 

Nghị quyết, đề nghị có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung dự thảo Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết về phí, lệ phí thuộc lĩnh vực cơ quan mình phụ trách theo chỉ 
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đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 2 Công văn số 3070/UBND-

TH nêu trên), dự thảo được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

chính tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ: http://sotaichinh.soctrang.gov.vn (mục lấy ý 

kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật). 

Ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở Tài 

chính chậm nhất ngày 20/02/2023 để tổng hợp thông qua Sở Tư pháp thẩm 

định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. Sau ngày 20/02/2023 Sở Tài chính không nhận được văn bản góp 

ý thì xem như thống nhất với dự thảo.  

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng lên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh (lần 2). 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện giúp Sở Tài chính hoàn thành 

nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP, NS. 
                      (Phẩm) 

GIÁM ĐỐC 

 

http://sotaichinh.soctrang.gov.vn/
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