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NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi quy định về một số loại phí 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

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 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 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; 

Căn cứ Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 

2016 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       /TTr-UBND ngày     tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định; 
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Báo cáo thẩm tra số       /BCTT-KTNS của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh: 

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Thay đổi từ “báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết” thành từ “báo cáo đánh giá tác động môi trường”. 

2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“4. Cơ quan thu: 

- Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh; 

- UBND xã, phường, thị trấn.” 

3. Bổ sung Điều 11b như sau: 

 “Điều 11b. Thời hạn nộp số phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp 

ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước 

Chậm nhất là 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.”  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh  

Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 

STT 

 

Loại phí 

Tỷ lệ % để lại cho Văn 
phòng đăng ký đất đai 

và các Chi nhánh  

Tỷ lệ trích nộp 
NSNN 

1 Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 

60% 40% 

2 Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 70% 30% 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết. 
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 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp 

thứ 11 thông qua ngày        tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày    

tháng 12 năm 2019./. 
 

 

Nơi nhận:          CHỦ TỊCH 

- UBTVQH; Chính phủ (b/cáo); 
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính; 
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 
- TT Tỉnh uỷ (b/cáo), TT HĐND tỉnh;         
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;     

- Các sở, ban, ngành liên quan;                                                              Nguyễn Thanh Tùng  
- VKSND, TAND tỉnh, Sở Tư pháp; TT Công báo tỉnh; 
- VP UBND tỉnh, VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh;                                               
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã,thành phố;            
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.  
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