
   

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ 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 An Giang 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

 

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

2015; Kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu, chế độ 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 

An Giang, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 

14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 

lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ 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; 

ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 5 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 

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”.  

Vì vậy, để phù hợp với các quy định của Luật phí và lệ phí thì việc ban 

hành 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 An Giang là cần thiết.  

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu 

xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết 

theo đúng quy định và đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang để 

lấy ý kiến theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cơ quan chủ trì soạn 

thảo đã hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định và căn cứ Báo cáo thẩm 

định số 52/BC-STP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp về dự thảo 

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ 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 An Giang, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu 

theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và hoàn chỉnh dự thảo, quy trình thực 

hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015.  

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó: 

- Điều 1. Ban hành quy định mức thu, chế độ 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 An Giang. 

- Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung 

- Việc xác định mức thu phí căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương 

và theo điểm đ, Điều 5 của Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của  Bộ 
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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: “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”, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định thông qua mức thu 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 

lần đầu là 1.000.000 đồng/giấy chứng nhận; Mức thu phí thẩm định sửa đổi, cấp 

lại giấy chứng nhận là 500.000 đồng/giấy chứng nhận. 

- Cơ quan thu phí: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. 

- Quản lý và sử dụng phí: Tổ chức thu phí được trích lại 90% trên tổng số 

tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định và nộp 10% vào ngân sách nhà 

nước. Tổ chức thu phí thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán và 

công khai tài chính theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ 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 

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

quyết nghị./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở VHTTDL; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.KGVX, TH. 

(Kèm theo Dự thảo Nghị quyết) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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