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BÁO CÁO  

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 

 khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

           

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - 

Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị 

quyết về việc Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 

7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sửa dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

trên cơ sở tờ trình số 1939/TTr - UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2022 của UBND 

tỉnh; ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

 I. Sự phù với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước  

 Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; 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. Ngày 

15/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết số 

21/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sửa 

dựng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tuy nhiên, ngày 

26/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC, ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung là đúng thẩm quyền của 

HĐND tỉnh, được quy định tại Điều 21, 22 Luật phí và lệ phí năm 2015; khoản 

2, 3 Điều 8 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính. 

 2. Sự phù hợp vơi tình hình, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

Trên cơ sở việc thay đổi căn cứ pháp lý và tình hình thực tế hiện nay trên 

địa bàn tỉnh cần bổ sung một số nội dung, mức thu một số loại phí để phù hợp 

với quy định theo Thông tư số 106/2021/TT-BTC, ngày 26/11/2021 của Bộ Tài 

chính; đối với khoản phí thăm quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
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(đã bao gồm bức tranh Panorama), mức thu được xây dựng trên cơ sở tham khảo 

mức thu của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng và tuân thủ 

các nguyên tắc; mặt khác, nhằm tiếp tục đảm bảo công tác thu phí, lệ phí công 

khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thu, nộp phí lệ phí việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-

HĐND, ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với các quy định 

của pháp luật và mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 3. Những vấn đề thống nhất  

3.1. Về Dự thảo Nghị quyết 

 - Hồ sơ xây dựng Dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Ban hành văn bản Quy 

phạm pháp luật. Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể 

thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.  

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung của dự 

thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sửa dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; trên cơ sở tờ trình số 1939/TTr-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2022 của 

UBND tỉnh.  

3.2. Các nội dung Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị chỉnh sửa, 

bổ sung vào Dự thảo nghị quyết tại phiên họp thẩm tra, đã được UBND tỉnh tiếp 

thu, chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo theo Quy định tại khoản 15 Điều 1 của Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

3.2. Đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ thêm về căn cứ để xây dựng 

mức giá đối với “Phí thăm quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (đã 

bao gồm bức tranh Panorama)”, mức thu là: 100.000 đồng/người/lượt. 

  Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Sửa đổi, bổ 

sung nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sửa 

dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các vị ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT, CV KTNS(chinh). 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

  

Lỳ Thị Phương Diện 
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