
 

Ngày 24/02/2020, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 314/SVHTTDL-

TCPC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự thảo Tờ trình, 

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao 

chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua nghiên cứu các nội dung, quy định pháp luật 

có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

Đề nghị rà soát đối tượng nộp phí, vì theo Đề án có điều chỉnh cá nhân, tổ 

chức. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết chỉ áp dụng đối tượng là tổ chức. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với hệ thống pháp luật 

Theo điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 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 quy 

định: 

“đ) 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 là khoản thu để bù đắp 

một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao 

chuyên nghiệp và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí. 

Căn cứ vào quy mô, loại hình hoạt động của cơ sở thể thao, câu lạc bộ 

thể thao chuyên nghiệp để quy định mức thu phí phù hợp và khuyến khích phát 

triển hoạt động thể thao”.  

Theo Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy 

định: 

“Điều 28. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
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thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu 

lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh là phù hợp và đúng thẩm quyền. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

a) Đề xuất cơ quan soạn thảo xem xét lại một số trường hợp tại Khoản 2 

Điều 2: 

- Cấp lại do mất, hư hỏng: đối với trường hợp này cấp theo hồ sơ cũ, đã 

thẩm định, nếu thu phí thẩm định thì có phù hợp không, đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát, đánh giá nội dung này. 

- Điều chỉnh do có sai sót thông tin khi nộp hồ sơ hoặc do lỗi của cơ quan 

cấp thì có thu phí hay không? 

b) Đề nghị rà soát đối với trường hợp miễn, giảm phí theo Khoản 1 Điều 

10 Luật Phí và Lệ phí và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 85/2019/TT-BTC. 

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày 

a) Đề nghị viết hoa tên các văn bản Luật, cụ thể:  

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương .. 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ... 

- ... 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ... 

b) Đề nghị bỏ số, ký hiệu Luật phí và lệ phí tại căn cứ pháp lý thứ 6, nhằm 

thống nhất quy ước dẫn chiếu văn bản Luật «Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 

tháng 11 năm 2015» 

c) Theo Mẫu số 16 Phụ lục I Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị bỏ từ 

«Ban hành» tại tên của dự thảo Nghị quyết. 

4. Dự thảo Tờ trình 

a) Đề nghị rà soát lại việc dẫn chiếu Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 

22/12/2015 nêu tại phần II. của dự thảo Tờ trình, vì Quyết định đã hết hiệu lực 

và được thay thế bằng Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2018. 

b) Đề nghị bổ sung căn cứ phê duyệt đề án thu phí của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Trên đây là một số ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị quyết Quy định 

mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa 

bàn tỉnh/. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Tư pháp; 

 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL  

Cao Thanh Sơn 


		2020-02-28T16:57:16+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp<sotuphap@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




