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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch 

tại Nghị Quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017  

của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 
 

    Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Phí và Lệ phí quy định “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 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” và 

tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định “Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định Đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. 

Tại khoản 3 Điều 3 và điểm c khoản 2 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 thì “Lệ phí hộ tịch” thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

Ngày 14/7/2017, HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết số 

13/2017/NQ-HĐND quy định mức mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh An Giang, theo đó, tại mục III, khoản 4 Điều 1 của Nghị 

Quyết này quy định về việc “Đối với cấp bản sao trích lục hộ tịch đăng ký tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp thì thu theo 

khoản 4 Điều 4 Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016”. Tuy nhiên, 

đây là “Phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch” được quy 

định cụ thể trong văn bản do Bộ Tài chính ban hành nên việc HĐND quy định 

lại mức phí này trong Nghị quyết là chưa phù hợp. Do đó, dự thảo Nghị Quyết 

sẽ bãi bỏ nội dung tại mục III, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 13/2017/NQ-

HĐND. 

Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban 

hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của 

cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền….”. 
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Căn cứ các quy định nêu trên và để áp dụng thống nhất việc thu lệ phí hộ 

tịch, thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua Nghị quyết 

bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị Quyết số 

13/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Ban hành dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích 

lục hộ tịch tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên 

địa bàn tỉnh An Giang để bảo đảm sự phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản 

của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo 

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Luật phí và lệ phí và Thông tư số 85/2019/TT-BTC, Sở Tư 

pháp xây dựng dự thảo Nghị quyết theo quy trình như sau: 

 - Sở Tư pháp dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ nội dung thu phí về 

cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Đề án số 03/ĐA-STP ngày 25/4/2017 của Sở Tư 

pháp về thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang; gửi Sở Tài chính đóng góp 

ý kiến. 

- Sau khi tổng hợp ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ nội dung thu phí về cấp bản sao 

trích lục hộ tịch tại Đề án số 03/ĐA-STP ngày 25/4/2017 của Sở Tư pháp về thu 

lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang (Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 

12/5/2020);  

- Sở Tư pháp dự thảo Nghị quyết này gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố góp ý; Sở đã nhận được 9 ý 

kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời tổng hợp ý kiến và 

chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết (kèm theo bảng tổng hợp ý kiến đóng góp); và 8/8 ý 

kiến thống nhất của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp 

luật. 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết có 03 Điều: 

- Điều 1. Bãi bỏ mục III, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 13/2017/NQ-

HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể: 
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Stt Nội dung thu Mức thu 

III Đối với cấp bản sao trích lục hộ tịch đăng ký 

tại Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và Sở Tư pháp 

Thu theo khoản 4 Điều 4 

Thông tư số 281/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016  

- Điều 2. Triển khai thực hiện. 

- Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 293/TTr-UBND ngày 27/5/2020). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ; 

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Nưng 
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