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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 98/2022/NQ-HĐND                          Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp,  

chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền  
quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 6 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Xét Tờ trình số 4309/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, 
nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế 
độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 
183/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng 

1. Bổ sung Điều 15a như sau: 

“Điều 15a. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

1. Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thu phí: Chi cục Bảo vệ môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi 
trường các huyện, thành phố. 

3. Mức thu phí: 

a) Thẩm định cấp lần đầu, cấp lại: 
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Mức thu 
(đồng/dự án, cơ sở) Nội dung 

Cấp tỉnh Cấp huyện 

- Trường hợp đối tượng thuộc điểm c khoản 4 Điều 29 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường 

  

+ Trường hợp không kiểm tra thực tế 8.600.000 6.000.000 

+ Trường hợp phải kiểm tra thực tế 13.200.000 6.800.000 

- Trường hợp đối tượng thuộc khoản 8 Điều 29 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP  

4.600.000 4.600.000 

b) Thẩm định cấp điều chỉnh: Mức thu phí bằng 50% mức thu quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều này. 

4. Kê khai, nộp phí: 

a) Người nộp phí thực hiện kê khai, nộp phí theo từng lần phát sinh. 

b) Trước ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của 
tháng trước vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. 

c) Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết 
toán năm theo quy định tại Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý 
thuế.  

5. Quản lý và sử dụng phí: Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào 
ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn trang trải chi 
phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán 
theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.” 

2. Sửa đổi Điều 16 như sau:  

“Điều 16. Lệ phí đăng ký cư trú 

1. Người nộp lệ phí: Người được cơ quan đăng ký cư trú giải quyết việc đăng 
ký cư trú theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thu lệ phí: Công an xã, phường, thị trấn. 

3. Mức thu lệ phí:  

Mức thu (đồng/lần) 
Nội dung công việc 

Tại phường  
Tại xã, thị 

trấn 

a) Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc 
một người, gia hạn tạm trú, tách hộ 

20.000  10.000  

b) Điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu 
về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú 

 8.000   4.000  

4. Miễn thu lệ phí đối với các trường hợp: 
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a) Công dân là bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương 
binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh, 
người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ 
gia đình nghèo. 

b) Đính chính lại địa chỉ do Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, 
tên đường phố, số nhà. 

c) Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú. 

5. Kê khai, nộp lệ phí: 

a) Người nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo từng lần phát sinh. Việc 
đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách thì lệ phí đăng ký 
được tính với từng cá nhân như đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho một người. 

b) Trước ngày 05 hàng tháng, cơ quan thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí đã thu 
của tháng trước vào Tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. 

c) Cơ quan thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền lệ phí thu được theo tháng, 
quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-
CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý thuế. 

6. Quản lý lệ phí: Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân 
sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn trang trải chi phí 
hoạt động cung cấp dịch vụ thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ 
quan thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.”  

3. Sửa đổi Điều 18 như sau: 

“Điều 18. Lệ phí hộ tịch 

1. Người nộp lệ phí: Người được cơ quan có thẩm quyền giải quyết các công 
việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

2. Cơ quan thu lệ phí: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố. 

3. Mức thu lệ phí: 

a) Đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 

- Đăng ký khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh 
cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: 8.000 đồng/trường hợp. 

- Đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử: 8.000 đồng/trường hợp. 

- Đăng ký lại kết hôn: 30.000 đồng/trường hợp. 

- Nhận cha, mẹ, con: 15.000 đồng/trường hợp. 

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú trong nước; bổ sung 
hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước: 15.000 đồng/trường hợp. 

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 15.000 đồng/trường hợp. 

- Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác: 
8.000 đồng/trường hợp. 
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b) Đăng ký tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Đăng ký khai sinh; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có 
hồ sơ, giấy tờ cá nhân: 75.000 đồng/trường hợp. 

- Đăng ký khai tử; đăng ký lại khai tử: 75.000 đồng/trường hợp. 

- Đăng ký kết hôn mới; đăng ký lại kết hôn: 1.500.000 đồng/trường hợp. 

- Giám hộ, chấm dứt giám hộ: 75.000 đồng/trường hợp. 

- Nhận cha, mẹ, con: 1.500.000 đồng/trường hợp. 

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong 
nước; xác định lại dân tộc: 28.000 đồng/trường hợp. 

- Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; ghi vào Sổ hộ tịch 
việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 
nước ngoài; đăng ký hộ tịch khác: 75.000 đồng/trường hợp. 

4. Miễn thu lệ phí đối với các trường hợp: 

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người 
thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. 

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt 
Nam cư trú ở trong nước. 

c) Đăng ký hộ tịch cho trẻ em, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số ở các 
xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

5. Kê khai, nộp lệ phí: 

a) Người nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo từng lần phát sinh. 

b) Trước ngày 05 hàng tháng, cơ quan thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí đã thu của 
tháng trước vào Tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. 

c) Cơ quan thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền lệ phí thu được theo tháng, 
quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý thuế. 

6. Quản lý lệ phí: Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân 
sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn trang trải chi phí 
hoạt động cung cấp dịch vụ thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ 
quan thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.”   

4. Bãi bỏ Điều 12 và Điều 17. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số cụm từ, điểm, khoản, điều của Quy 
định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 8 như sau: 

“a) Cấp đổi do dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp; cấp đổi theo đề án sắp xếp, 
sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; điều chỉnh, thay đổi thông tin thửa đất và địa chỉ 
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thửa đất; điều chỉnh địa chỉ chủ sử dụng đất do thay đổi địa giới hành chính, biển số 
nhà.”  

2. Bổ sung điểm c vào khoản 4 Điều 8 như sau: 

“c) Thay đổi thông tin người sử dụng đất do thay đổi từ giấy chứng minh nhân 
dân sang căn cước công dân.” 

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 như sau: 

“1. Người nộp lệ phí: Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan 
quản lý Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động; cấp lại giấy phép lao đồng và gia 
hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, 
cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh." 

4. Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 19 như sau: 

“c) Gia hạn giấy phép: 800.000 đồng/giấy phép.” 

5. Sửa đổi cụm từ “hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC” thành cụm từ “quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý thuế” tại điểm c khoản 4 các Điều: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 
21 và điểm c khoản 6 các Điều: 3, 5, 8, 13, 14, 15, 20, 22.  

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2022. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 6 
thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 
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