
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QIJANG TRI Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

S& 65hTr-UBND Quáng Trf, ngàyO'thang  4 näm 2022 

T€ TRINH 
Diu chinh dir thão Nghj quyt quy d!nh  mire thu, min, giãm; ch d thu, 

np các khoãn phi và I phi thuc thâm quyên quyêt djnh 
cüa Hi dông nhân dan tinh.Quãng Trj 

KInh gri: Hti dng nhân dan tinh khóa VIII, kS'  h9p thr 7. 

Thirc hin quy djnh cüa Lu.t Ban hành van ban quy phm pháp 1ut näm 
2015, UBND tinh dà có T? trInh so 39/TTr-LJBND ngày 22/3/2022 trInh HDND 
tinh d thão Nghj quyêt quy djnh mirc thu, mien, giãm; chê d thu, np các 
khoãn phi và 1 phi thuc thâm quyên quyêt dnh cüa Hi dông nhân dan tinh 
Quãng Trj. 

Tuy nhiên, d thun lçii cho vic áp ding mirc thu lien quan dn 1 phi 
däng k kinh doanh, UBNID tinh xin diêu chinh dir thão Nghj quyêt dôi vâi các 
ni dung lien quan den 1 phi dang k kinh doanh thuc thâm quyên quyêt djnh 
cüa HDND tinh nhu sau: 

I. Co s& pháp I: 

Can th Thông tu sO' 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 cüa Bó tru'áng Bó 
Tài chInh hu'áng dan vêphI l phi thuc thám quyên quyét djnh cña Hi dông 
nhán dan tinh, thành phô trirc thu5c Trung woig; 

Can ci Thôngtw sO' 106/202]/TT-BTC ngày 26/11/2021 cza Bç5 trithng 
B5 Tài chInh tha dOi hO sung m5t so diêu cja Thông ttr sô85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 cüa Bó Tru'áng Bó Tài chinh hzthng dan ye phi l phi thuc 
thám quyên cia Hçi dông nhdn dan tinh, thành phO tryc thuç5c Trung rog; 

Can ciNghj dinh sO' 01/2021/ND-CP ngày 04/01/2021 cia Chinhphi ye' 
a'áng kj doanh nghip; 

Can cz Nghj djnh so' 193/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cña C'hinh phi 
quy dinh chi tiêt mót sO diêu cia Luát Hop tác xä; 

Can cü' Thông tu' sO' 01/2021/TT-BKHDT ngày 16/3/2021 cüa Bó Ké 
hogch và Dáu tu' ye dáng kj doanh nghip; 

Can cii' Thông tu° so 03/2014/TT-BKHDT ngày 26 tháng 5 nàm 2014 cia 
B Ké hoçzch và Dáu tu' hu'Ong dan ye dáng k)' hop tác xâ và chê dô báo cáo tInh 
hInh hogt dc3ng cza hop tác xâ; 

Can cz' Thông tu' sO' 07/2019/TT-BKUDT ngày 08/4/2019 cüa B(5 Ké' 
hoach và Dáu tu tha dOi, hO sung mç5t sO diéu cüa Thóngtu' so 03/2014/TT-
BKHDT ngày 26 tháng 5nàm 2014 cza Bó Kê hogch và Dâu tu' hwáng dan ye 
dáng /g hop tác xã và ché d(5 báo cáo tInh hInh hogt dç5ng cza hçip tác xã; 
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A• .A . II. Nçn dung de ngh dieu chinh dir thao Ngh quyet: 

- Ti Phii hic 01, phn B, miic IV cüa dr thâo Nghj quy& kern theo Th 
trInh so 39/TTr-UBND ngày 22/3/2022 cüa UBND tinh quy djnh ye L phi dang 
k kinh doanh nhu sau: 

IV Lé phi dàng k kinh doanh 
1 L phi cp giy chirng nhn däng k kinh doanh 

a)  L phi dang k h kinh doanh cá th Dng/1.n cp 100.000 

b)  

Hcip tác xã, co sâ giáo dc, dào to tu 
thic, dan lap, ban cOng, ca s& yté tu 
nhân, dan lip, co si van hóa thông tin 
do cap huyn cap giây chirng nhn 
dàng k kinh doanh 

Dông/lân cap 200.000 

c)  

Hçip tác xâ, lien hip hçp tác xã, Co sâ 
giáo diic, dào tio ti.r thiic, dan lip,  ban 
công, cci s y té ti.r nhân, dan 1p, Co sâ 
van hóa thông tin do tinh cap giây 
chi'rng nh.n dãng k' kinh doanh 

Dông/lân cap 200.000 

d)  
L phi cp giy phép kinh doanh 4n 
tai bang xe o to 

Dng/l.n cp 200.000 

e)  

Trix&ng hçp cp dti hoc cp liii giy 
phép kinh doanh van tãi bang xe ô to 

. . 
(do mat, hu hong hoic thay doi dieu 
kin kinh doanh) 

. Dong/lan cap 50.000 

g1 

Chirng nhn dang k thay dôi ni dung 
däng k9 kinh doanh h kinh doanh cá 
th& hçip tác xâ, lien hip hqp tác xâ, 
chirng nhn dàng k hoat dng cho chi 
nhánh hoc van phông dai  din hccp tác 
xä, lien hip hçp tác xà 

Dng/ln 
chirng nh.n 

30 000 

2 
L phi cung cp thông tin v dang k 
kinh doanh 

Dng/ln cung 
cap 

15 000 

Nay xin diu chinh lai: 

IV LphIdãngkykinhdoanh 
1 L phi dang k h kinh doanh Dng/1n 100.000 

2 
Dang k thành 1p hçp tác xã, lien hip 
hçip tác xa (bao gôm cap lan dâu, khi chia, 
tách, hçip nhât, sat nhp) 

DOng/lân cap 200.000 

3 
Dang k thânh 1tp chi nhánh, van phông 
di din, dja diem kinh doanh cUa hçp tác 
xã, lien hip hqp tác xa 

Dông/lân cap 30.000 
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4 

Cp lai  gi.y chirng nhn dàng k hçip tác 
xã, lien hip hçip tác xã, van phông 4i 
din, dja diem kinh doanh cüa hqp tác xã, 
lien hip hçip tác xã (trong trung hcrp bj 
mt hoc hu hông) 

Dng/ln cp 3 0.000 

Cp di giy chirng nhn däng k hcp tác 
xâ, lien hip hçp tác xã 

Dng/1n cp 3 0.000 

6 

Chi'rng nhn dàng k thay di nOi  dung 
däng k) kinh doanh cho h kinh doanh, 
hcip tác xâ, lien hip hçip tác xä, cho chi 
nhánh, van phông dai  din, dja dim kinh 
doanh cüa hçrp tác xà, lien hip hcp tác xà 

Dông/lân chirng 
nhân 

30.000 

(Kern theo Báo cáo thuyê't minh lj do d nghj diu chinh dir tháo Nghj quylt) 

III. Dánh giá tác dng cüa vic chinh sfra dçr thão Ngh quyt: 

- Vic diu chinh ni dung thu và phân 1oi mirc thu ttxcmg img cüa l phi 
cp gi.y chüng nhn clang k kinh doanh chi nhm miic dIch cii th hóa thu tic 
hành chInh và thun tin khi áp diing, không lam ánh hi.r&ng ngun thu cüa dja 
phumg cüng nhu di tuclng np phi vI müc thu không thay di. 

Trén day là Th trInh v diu chinh dir thão Nghj quy& quy djnh rnüc thu, 
min, giàm; chê d thu, np các khoán phi và l phi thuOc  thâm quyên quyêt 
djnh cüa Hi dông nhân dan tinh Quâng Trj, UBND tinh kInh trinh Hi dông than 
dan tinh xem xét, thông qua.!. 

(Gi'i kern theo Dit tháo Nghj quyé't cza HDND tinh dd diu chinh).W 

Ncri nhmn: 

- Nhu trên; 
- Chü tich,  các PCT UBND tinh; 
- Sà Tài chinh; 
- Lifu: VT, TCTM 



BAO C4O'THUYET 'INH LY DO BE NGH! BIEU CHiNH DIX THAO 
I
?,

NGHI QUYET 
(K4 theo Tcrtnnh'st,  6'  /TTr-UBND ngayOV4/2022 cua UBND tinh) 

\\ 

1 . Lç :' f 'ay chfrng nhn däng k kinh doanh: 

- Qua rà soát ni dung Nghj djnh s O1/2021/ND-CP cüa ChInh Phü và 
Thông tu so O1/2021/TT-BKHDT cüa B Kê hoch và Dâu tis không con sr 
diing ciim tir "he kinh doanh cá the". 

- Diu chinh các ni dung thu 1 phi dang k kinh doanh dtM vâi các di 
tl.rorng hcip tác xa, lien hip hcp tác xã (bao gôm cã chi nhánh, van phông di 
din, dja diem kinh doanh cüa hçip tác xä, lien hip hqp tác xã) can cir trên các 
quy djnh sau: 

+ Can th Nghj djnh s 01/2021/ND-CF cia C'hinh phz, Nghj djnh 
193/2013/ND-CF cla Chinh pht và các van ban hzr&ng dan thi hành lien quan, 
Nghj quyêt 30/2016/NQ-HDND tInh ngày 14/12/2016 cüa HDND tinh ye các 
khoán phI, l phi thui5c thám quyên HDND tinh, UBND tinh dà có Quyêt djnh 
so 79/QD-UBND ngày 1 0/01/2020 ye vic cong bO danh myc thi tyc hành 
chInh chuán hóa thuc phgm vi chi'c náng quán lj cza S& Ké hogch và Dáu tir 
Quáng Trj, trong do chi tiét các thz tyc hành chInh lien quan den n3i dung cap 
giáy ch&ng nhn däng kj> kinh doanh và mic thu lien quan cia hop tác xâ, lien 
hip hcip tác xâ, doanh nghip (hç5 kinh doanh). Cu the trong cápgiáychzmg 
nhn dáng /ç kinh doanh hcip tác xâ, lien hip hcrp tác xii bao gOm cap mái, 
cap igi, cap dói, cap khi chia tách, hctp nhât, sat nhp, giái the, ch&ng nhn 
thay dôi n5i dung diing kj kinh doanh. Trong khi dO, Nghj quyét kern theo Ta 
trInh so 39/TTr-UBND ngày 22/3/2022 cña UBND tinh chI quy djnh 2 n5i dung 
chinh là cap và ch&ng nhn thay dOi n5i dung a'àng /cj kinh doanh, khOng chi 
tiét ni dung cap giáy ch&ng nhçn dàng Icj kinh doanh bao gOm nhng tru&ng 
hop nào. Dé thuc2n tin cho viçc áp dyng mic thu dOi vói các thi tyc hành 
chInh khi Nghj quyêt duçrc ban hành, UBND tinh dé nghj phán logi n5i dung 
thu và m&c thu chi tiêt trên cci sà mi'c thu hiên hành. 

+ V p/ian logi dO'i tztcrng dé xOc djnh rnzc thu, tgi dkrn g khoãn 2 Diêu 
5 Thông tit sO 85/20]9/77'-BTC cüa Bó Tài chInh: "g) Lê phi diing kj kinh 
doanh là khoán thu khi cci quan nhà nithc cO thám quyén cap giáy ch&ng nhn 
a'áng /g hO kinh doanh, giáy ch&ng nhn dáng /g hop tác xii, giáy chá'ng nhçn 
däng kj lien hip hop tác xii (bao gOrn cá giây ching nhn dáng kj chi nhánh, 
van phông dai diên, dia diem kinh doanh cia hop tác xii, lien hip hçip tác 
xii,)". Nhzr vy, chi có 3 dOi tztQ'ng du-çxc phán loai là ho kinh doanh, hcrp tác xii, 
lien hip hçrp tác xii, khOng p/lan logi theo ngành nghé kinh doanh dê quy djnh 
mic thu. Dir thao Nghj quyét (Ice thf'a n(5i dung Nghj quyêt sO 30/2016/NQ-
HDND cia HDND tinh) tai Phu luc 01, phán B, myc IV, khoán 1, diem b và c 
cO phán logi dOi ting "cci th giáo dyc, dào tgo tir thuc, dan 14p,  ban cOng, cci 
sà y tê tir nhan, dan 4p, cci sO' van hóa, thông tin" là khOng phi hop. Do do, 
xin bO cym tic nói trên. 
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+ Quyêt d/nh so 79/QD- UBND cia UBND tin/i phán ca'p linh vrc thành 

1p và hogt dç5ng lien hip hop tác xâ do cap tinh quán lj, linh vyv than/i 4p và 
hogt d3ng hop tác xâ do cap huyn quán l. Các ten gQi thu tyc hành chInh và 
mic thu dêu giOng nhau a cap tinh và huyn. Do do, xin quy cl/nh chung n5i 
dung thu và mc thu trên toàn tinh. 

- Bô 1 phi c.p giy phép kinh doanh vn tãi bang xc ôtô và 1 phi c.p 
dôi hoic cap lai giây phép kinh doanh 4n tâi bang xe ô to can ci trên các quy 
djnh sau: 

+ Tgi diém g khoán 2 Diu 5 Thông tu' sO' 85/2019/TJT-BTC cüa Bó Tài 
chInh. "g) Lê phI clang k5 kinh doanh là khoán thu khi co' quan nhà nithc cO  
thám quyên cap giáy chthig nhán clang /c)  ho kinh doanh, giây chth'zg nhn 
clang kj hçip tác xd, giây chá'ng nhn clang kj lien hip hcxp tác xâ (bao gOm cá 
giáy chang nhn clang k) chi n/ian/i, van phông dgi din, cl/a diem kinh doanh 
cza hop tác xã, lien hip hop tác xâ) ". Nhu' vçy, l phi clang kj kinh doanh là 
khoán thu khi cci quan n/ia nuâc có thárn quyên cap giây chzng nhn clang kj 
kinh doanh ch khOng p/iái là cap giáy phép kinh doanh. Giáy phép kin/i 
doanh là logi giây dtrçrc cap cho các doanh nghipcó kin/i doanh ngành nghê 
có diêu kin, logi giáy nay thwO'ng dwcic cap sau giáy chung nhn clang /cj kinh 
doanh. 

+ Tham kháo cOng bá thz tyc hành chjnh cla các cl/a phzio'ng nhu- Ha 
Nói, Thira Thiên Hue..., nç5i dung thu tyc hành chinh dôi vài cap giây phép 
kinh doanh vn tái bang xe 0 to khOng thu l phi. 

2. L phi cung cp thông tin v dãng k kinh doanh: 

- Bô 1 phi cung cp thông tin v däng k kinh doanh do không dü co 
pháp 1 dê dua vào danh mllc các khoãn phi, 1 phi thuc thâm quyên HDND 
tinh, cii the nhi.r sau: 

+ Qua nghiên c&u, rà soát các quy din/i tqi Nghj cl/nh sO' 01/2021/ND-cF 
cua ChInh phu và Thông tu so 0]/2021/TT-BKHDT cua B3 Ké hogch và Dáu 
tu', chi cO quy cl/nh ye vic cung cap thông tin ye clang / kinh doanh cua doanh 
nghip (phái trá ph1 theo quy cl/nh Thông tit sO 47/2019/TT-BTC ngày 
05/8/2019 cua Bô Tài chin/i quy cl/nh ye m&c thu, ché d thu n5p, quán l và 
th dyng p/il cung cap thông tin doanh ng/iip, l phi clang kj doanh nghip,), 
khOng cO quy cl/n/i ye cung cap thông tin ye clang kj kin/i doanh cüa h3 kin/i 
doanh. 

+ Ngoài ra, theo quy cl/nh tgi Diu 23b Thông tu' so' 07/2019/T/T-BK[-IDT 
cüa Bç5 Ké hogch Dáu tw. "Thông tin clang k) hop tác xã du'crc cung cap cong 
khai, mien phi trên H thông thông tin quOc gia ye clang /cj' hop tác xâ 
(www.danglcykinhdoanh.gov.vn) bao gOm: ten hop tác xä, ma sO hop tác xd, 
cl/a c/il try sà chIn/i, ngành, nghé kinh doan/i, ten ngithi dgi din theo pháp 
lut, tInh irgng phOp cua hop tác xa ". 

+ Rà soát dan/i myc thu tyc han/i chin/i tgi Quyé't cl/nh so 79/QD-UBND 
cua UBND tin/i không cO thá tyc han/i chInh lien quan. 
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- Tgi diJm g khoán 2 Diu 5 Thông tu' s 85/20]9/TT-BTC cüa Bó Tài 

chInh: "g) Lé phI dàng lcj kinh doanh là khoán thu khi co' quan nhà nwó'c có  
thâm quyén cap giây chth'zg nhân dàng h kinh doanh, giáy ch&ng nhn 
dáng kj hcip tác xâ, giây cht'ng nhn dáng k3 lien hip hp tác xâ (bao gôm cá 
giáy ch&ng nhçn däng kj chi nhánh, van phông dii din, dja diem kinh doanh 
cña hqp tác xã, !ien  hip hçrp tác xã) ". Nhu' vy, lé phi dãng /g kinh doanh chi 
du'crc thu khi cap giáy ch&ng nhn dàng lg kinh doanh, không q djnh them 
ccc nç5i dung cong vWc  kháci. 
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