
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tr do - Hinh phüc 

S&  44  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày,1G tháng3 nàm 2023 

T TRINH 
Dir thão Ngh quyt sfra di, b sung mt s diu cüa Nghj quyt so 

13/20221NQ-HDND ngày 15/4/2022 cüa Hi dng nhân dan tinh quy dnh mire 
thu, min, giãm; ch d thu, np các khoãn phi và 1 phi thuc thm quyn 

quyt djnh cüa Hi dng nhân dan tinh Quãng Tr 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, k' hçp thir 15. 

Thirc hin quy djnh cüa Lust Ban hành van bàn quy phm pháp 1u.t näm 
2015, UBND tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh dir thão Nghj quyêt si:ra dôi, 
bô sung Nghj quyêt so 13/20221NQ-HDND ngày 15/4/2022 cüa Hi dông nhân 
dan tinh quy djnh mirc thu, mien, giàm; ché d thu, np các khoàn phi và 1 phi 
thuOc thâm quyên quyêt djnh cUa Hi dông nhân dan tinh Quáng Trj, nhu sau: 

I. SI)' CAN THIET BAN HANH VAN BAN: 

1. Co s& pháp 1 

Can cir Lut PhI và 1 phi ngày 25/11/20 15; 

Cäncir Nghj djnh s 120/2016/ND-CP ngày 23/8/2016 cüa Chinh phü quy 
djnh chi tiêt và hisàng dan thi hành mt so diêu cüa Lu.t PhI và l phi; 

Can ctr Thông tu s 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 cüa B tnr&ng B 
Tài chInh hiiàng dan ye phi 1 phi thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hi dông nhân 
dan tinh, thành phô trirc thuc Trung ucrng; 

Can ci'r Thông tu s 106/2021/TT'-BTC ngày 26/11/2021 cüa B trithng B 
Tài chinh süa dôi bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 cüa B Truàng B Tài chinh huàng dn ye phi 1 phi thuc thâm 
quyên cüa Hi dông nhân dan tinh, thành phô trl:rc thuc Trung hang; 

Can cir Thông ti.r s 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 cüa B trix&ng Bô 
Tài chinh quy djnh mtrc thu, ché d thu, np và quán 1 l phi dáng k cu trü; 

Can cr Nghj quyêt so 106/NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa Hi dông nhãn 
dan tinh ye kê hoch to chüc các k' hpp thiing 1 Hi dông nhãn dan tinh nàm 2023. 

A . • 2. Sr can thiet ban hanh Ngh quyet 
Ngày 22/12/2022, B tru&ng BO Tài chinh ban hành Thông ti.r 

75/2022/TT-BTC quy djnh muc thu, chê d thu, np Va quân 1 l phi dàng k cu 
trü, theo do 1 phi dang k3" cu trà không cOn thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hôi 
dng nhân dan tinh nên vic bãi bO quy djnh V 1 phi däng k cix trü ti Nghj 
quyêt sO 13/2022/NQ-HDND dê phü hçip v&i quy djnh hin hành là can thiêt. 

Xut phát tr thrc t các phuang tin thâ hang tm nh.p - tái xut, tam  xut 
- tái nh.p, hang hóa qua cành, hang hóa chuyên cãng, chuyên khâu, gui kho ngoi 
quan qua các cüa khâu quôc té trén dja bàn tinh hâu nhu khOng phát sinh nguôn 
thu thu cho ngân sách, it dóng gop cho sir phát triên kinh tê - xä hi cüa dja 
phuang so vói phuang tin chi hang xuât nhp khau, dê xuât quy djnh bO sung ni 
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dung thu và müc thu riéng di vói loai phucmg tin nói trén. Ben cnh do, qua theo 
dôi tInh birth quãn l sü ding phi sü diing cong trInh kêt câu h tang, cOng trInh 
djch viii, tin Ich cong cong  trong kbu v1rc cüa khau tai  Trung tam Quãn l Cira 
khau qua các nám, so phi np ngân sách thrc tê hang nàm vi.rçt dir toán giao trong 
näm và so phi nàm truOc chua sü diing hêt chuyên sang các näm sau rat hrn. Do 
do, thirc hin theo quy djnh ti diem d khoãn 1 Diêu 5 Nghj djnh 120/201 6/ND-
CP, tru?ing hçip sO tiên phI duc dê li ton du sü diing không hêt chuyên nguOn qua 
các näm, cci quan có thâm quyên thirc hin diêu chinh t' 1 dê iai  phü hçip. Vic 
thêu chinh t 1 dé li phi sir diing Cong trInh két câu ht tang, cong trInh djch vi, 
tin Ich cong cong trong khu v1rc cüa khâu ti Trung tam Quân l Cira khâu dam 
bão vic thirc hin quãn l2  sir dung nguôn phi dê 1i theo dung quy djnh ci1a pháp 
1ut ye phi, l phi, pháp 1ut ye ngân sách và pháp lu.t ye dâu P.r cOng. 

; Ngoài ra, trên Co sO' d ngh cüa các Co quan, don vj, dja phuong lien quan, 
vic bô sung chinh sách mien, giâm các khoãn phi thu vin, phi tham quan di tich 
ljch si:r dôi vâi các dôi tuqng nguO'i có cOng vói each mng, than nhn ngi.rO'i CO 
cong vói each mng và tré em là can thiêt và phü hçp vOi chinh sách uu dâi cüa 
Dâng và Nhà nuóc ta nOi chung cüng nhu cüa dja phuong nói riêng. 

- Tü sr cn thit nói trên, UBND tinh xây drng dir thão Nghj quyêt sira 
bô sung mt so diêu cüa Nghj quyêt so 13/20221NQ-HDND trInh U ban nhân dan 
tinh, trInh Hi dông nhãn dan tinh xem xét, quyêt djnh. 

II. M!JC DICH, QUAN DIEM CIII DO VIC XAY DçNG DI THAO 
NGH! QUYET: 

1. Miic dIch: 
Thirc hin si'ra di, b sung hoc bãi bO quy djnh v ni dung, müc thu phi, 

1 phi, xác djnh t) l dê 1.i, np ngân sách cüa don vj quãn 1, sü d%ing phi thuc 
thâm quyên cüa Hi dông nhân dan tinh phü hqp theo quy djnh hin hành cüa pháp 
lu.t phi l phi và pháp lu.t chuyên ngành có lien quan. 

2. Quan dim chi do: 
Nghj quyt xây drng dam báo theo quy djnh cüa Nba nu&c và Lut Cu trñ 

näm 2020; Nghj djnh sO 120/20161ND-CP cüa ChInh phU; Thông tu sO 
85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 cüa B tru&ng B Tài chInh; Thông tu so 

106/2021/TT-BTC sO'a dôi, bO sung Thông tu sO 85/2019/TT-BTC;Thông tu sO 
75/2022/TT-BTC. 

Diu chinh, b sung hoc bâi bO các quy djnh tai  Nghj quyt s 13/20221NQ-
}-IDND nhäm dam bâo phü hçp vO'i quy djnh cüa pháp lut hin hành và diêu kin kinh 
te - xâ hi cüa dja phuong ciing nhu muc d tir chü tài chInh cüa don vj. 

III. QUA TRINH XAY DI,TNG D1 THAO NGH! QUYET: 
Can cir Nghj quy& s 106/NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa Hi dng nhãn 

dan tinh v ké hoach tO chüc các ki hçp thu&ng ie Hôi dông nhân nhân dan tinh 
näm 2023, U ban nhân dan tinh giao SO' Tài chInh xây drng dir thào Nghj quyêt 
süa di, b sung Nghj quyêt sO 1 3/2022/NQ-HDND. 

Trong qua trInh son tháo, dr thâo Nghj quyt dA duqc 1.y kin các sO', 
ban, ngành, dja phuong, don vj có lien quan và dã duçic däng tãi tren cOng thông 
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tin din tr tinh Quãng Trj d 1y kin rng rài di vi các di tuqng chju tác 
dng cUa các quy djnh trong Nghj quyét; kiên tham gia cüa UBMT To quôc Vit 
Nam tinh, duçcc Sâ Tix pháp thâm djnh theo quy djnh. Can cü kiêntham gia, 
dóng gop; cci quan soan thâo dã tiêp thu và hoàn chinh dir thão Nghj quyét. 

Dir thào Nghj quyt xây dirng trên c s& nghiên clru, rà soát các ni dung 
quy djnh tai  Nghj quyêt so 13/2022/NQ-HDND, bãi bô 1 phi dàng k cu tth theo 
Thông tu so 75/2022/TT-BTC, dông thii süa doi, bô sung dôi tuçing duqc huâng 
chInh sách min, giãm các loui phi theo dé xuât cüa các cci quan, dcin vj, dja 
phuang, bô sung ni dung thu phi và diêu chinh t) 1 dé lai  cüa phi sir diing Cong 
trInh kêt câu h. tang, Cong trInh djch v1i, tin ich cong cong  trong khu virc cüa 
khâu dam bão theo quy djnh cüa pháp 1ut ye phi 1 phi và pháp lut khác có lien 
quan và phü hqp vâi tInh hInh thirc tê cüa dja phuang. Cii the nhu sau: 

1. Bãi bO l phi däng k cu trü: Theo quy djnh ti Thông tu so 75/2022/U-
BTC, 1 phi däng k cu trü không cOn thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Hi dông 
nhan dan tinh. 

2. V sira dôi, b sung chinh sách min, giãm: 
- B sung Mi ti.rqng nguii có cong vâi cách mng duqc min phi tham quan 

di tich ljch sà; bô sung dôi tuçmg ngu?ñ có cong vi cách mang, than nhân nguii 
Co cong vâi CáCh mng và tré em là nguäi dithi 16 tuôi dUçIC min phi thu vin 
(theo dê nghj cüa Cic Thué tinh tai  Báo cáo so 11/BC-CTQTR ngày 12/01/2023, 
dê nghj cüa Sâ Giáo dic và Dào tao tai Cong van sO 280/SGDDT-KHTC ngày 
13/02/2023 và kiên cüa S& Van hóa The thao du ljch tai  Cong vn so 

175/SVHTTDL-VP ngày 14/02/2023). 
Vic bô sung chinh sách uu däi cüa dja phucmg dôi v&i ngu&i CO CÔfl vci 

cách mng, cii the là mien phi tham quan di tIch ljch sü, phi thu vin (ngoài các 
chInh sách ixu dâi chü yeu theo quy djnh cüa Pháp lnh U'u dài nguñ có cong vth 
cách mng näm 2020) phü hçip vOi nguyen täc thrc hin chInh sách, ché d uu däi 
nguôi Co cOng vâi cách mng và than nhãn cüa ngui cO cOng vi cách mng quy 
djnh tai  khoan 1 Diêu 6 cüa Pháp 1nh nhu sau: "Chäm lo thc khóe, d&i song vçt 
chat, tinh than cza ngwài có cOng vài cách mgng và than nhán cza ngiôi cO cOng 
vó'i cách mgng là trách nhim cia Nhà nwàc và xä hç51. Nhà nithc khuyên khIch các 
to chi-c, cá nhán quan tam, giáp d& và thrc hin chinh sách, ché d wu däi ngwài 
Co cong vái cách mgng." 

Vic b sung di tucmg ngi.thi có cong vâi cách rnng, than nhân ngu?i có 
cOng vOi each mng và tré em dugc mien phi thu vin nhàm khuyên khIch các dc 
già tharn gia dé phát triên van hóa dcc, d.c bit là dôi tuçlng tré em, vic dc sách 
gop phân quan tr9ng trong vic xây dmg nhân cách dê hithng den phát triên toàn 
diên'. 

- B sung ni dung chinh sách min phi sir ding cOng trInh kt cu ha tng, 
cOng trInh djch vii, tin Ich cOng cOng  trong khu vrc cira khãu dOi v6i các phung 
tin: Co tãi trQng duâi 3,5 tan cüa cu dan bién gii 4n chuyên hang là nông, lam 
san (có giây t?Y xác thn là hang hóa san xuât cüa cm dan biên gi&i do ca quan Co 

'Tham khào trén toàn qu6c cO tinh Binh Ducmg quy djnh müc thu phi thur vin là 0 dng cho tAt cà các cá nhân cO 
nhu câu (Nghj quy& sO 14/2O22fNQ-HDND ngày 12/12/2022 cüa HOi  dông nhàn dan tinh Bthh Dtrnng). 
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thm quyn cp); ch& hang hóa quân sr, hang vin trçi, ciru trçi thiên tai; phuong 
tin vn tãi không có hang hóa (xe không tái). Các ni dung nay trithc day dä duçic 
quy djnh không thu phI tai  Phii liic I ye Danh mvc,  mi'ic thu các khoãn phi, 1 phI 
thuc thâm quyén quyêt djnh cüa Hi dông nhãn dan tinh kern theo Nghj quyêt so 
13/2022/NQ-HDND. Nay chuyén sang quy djnh ti ChInh sách mien, giãm dê dam 
bão phü hqp ye m.t ni dung. 

3. V süa di, b sung ni dung thu và müc thu phi: 
- B sung ni dung thu và m1rc thu di vai phuong tin chi hang tam  nhp - 

tái xuât, ttm xuât - tái nh.p, hang hóa qua cânh, hang hóa chuyên câng, chuyên 
khâu, gui kho ngoi quan (thuc phi sü diing cong trInh két câu h tang, cOng trInh 
djch vi, tin Ich cong cong  trong khu vTc cüa khâu): 

Xut phát hr thirc t các phuong tin ch hang tim nhp - tái xut, tam  xut - 
tái nhp, hang hóa qua cãnh, hang hóa chuyên cáng, chuyên khâu, g1ri kho ngoi 
quan di thäng ti'r nuOc ngoài qua lânh thô Vit Nam sang rniâc thu ba không luu 'ai 
trong nux9c nên hâu nhu không phát sinh hotc phát sinh không nhiêu chi phi tang 
them ânh hix&ng tir no (chi phi xäng dâu, bôc xêp, vn chuyên, lu'u kho bãi..., an 
uOng, nghi ngoi cüa lái Xe, ngi.thi áp tái hang). Ben canh  do, hang boa kinh doanh 
theo l°ai  hInh nay không phát sinh hoc phát sinh rat It nguôn thu cho ngãn sách 
nhà nuóc (hang tam nMp - tái xuât không chju thuê giá trj gia tang, thuê xuât nhp 
khâu; hang tam  xuât - tái nhp: không chju thuê giá trj gia tang, chju thuê xuât 
nhp khâu tth tnrOrng hçip &rçic mien). Tuy nhiên, các phixang tin nay có qua lai 
sü diing ht tang cOng trInh kêt câu ha tang, cOng trInh djch vii, tin ich cOng cong 
các c1ra khâu nhu phuong tin xuât nhp khâu. Day không phài là loai phuong tin 
khuyên khich qua lai  cira khau và dónggOp It cho dja phuong so vói phi.rong tin 
xuat, nhp khau nên dê xuât quy djnh bô sung ni dung thu riêng (truâc day, Nghj 
quyêt 13/2022/NQ-HDND chi quy djnh muc thu chung dôi vi mçi loi phi.rong 
tin qua lai  cüa khau). 

Trên co sà thm djnh D an thu phi su dimg cOng trInh kt cu ha tng, cOng 
trmnh djch vi, tin Ich cOng cong trong khu virc cua khâu kern theo Ta trInh so 
34/TTr-TTQLCK ngày 22/12/2022 cüa Trung tam Quàn 1 Cüa khâu ye yjéc thâm 
djnh diêu chinh Dê an thu phi su diing cong trInh kêt câu ha tang, dOi vâi phixong 
tin ra, vào càa khâu tren dja bàn tinh Quáng Trj, dir thào Nghj quyêt dê xuât quy 
djnh muc thu dOi vài phuong tin chi hang tam  nhp - tái xuât, tam  xuât - tái nhp, 
hang hóa qua cãnh, hang hóa chuyên cáng, chuyên khâu, gui kho ngoi quan cao 
hon so vri müc thu ctôi vói các phucing tin cha hang xuât nhp khâu tai Nglij 
quyêt sO 13/2022/NQ-I-IDND (Müc phi dôi vâi các 1oi hinh xuât nhp khâu van 
giCi nguyen nhu cü không thay dôi). 

Vic tang muc thu cao hon so vài phuong tin chô hang xut nhp khu dir 
kiên khOng ânh hithng lan den krcvt phi.rong tin qua lai  cua khâu. Dôi vâi luông 
hang qua cânh, tam  nhp - tái xuât, gui kho ngoi quan.....do dc diem hang hóa 
vn chuyên, khoãng each dja 1, lung hang nay khO thay dôi tuyên durng nên 
khOng the di các càa khâu khác. 

Muc thu dôi vài phi.rong tin chv hang tam  nhp - tai xut, tam  xut - tái 
nhp, hang hóa qua cânh, hang hóa chuyên cãng, chuyên khâu, gui kho ngoai quan 
tai các cüa khu quOc tê cüa Quãng Trj khi xây drng dã cO so sánh väi mac thu 
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cüa các cira khu du&ng b tip giáp vài Lao. Mirc thu cUa tinh Quâng Trj ct xu.t 
tti dir tháo Nghj quyêt näm i müc gita, bão dam tInh thu hut cüa các ci'ra khâu 
thuôc tinh2. 

Ngoài ra, d nghj chinh tha iJj kj thuat  dánh may khi ban hành m&c thu phi 
cong nhn cay mc ('thuc phi bInh tuyên, cong nhn cay mc, cay dâu dông, vwôn 
giOng cay lam nghip, rImg giOng) tgi Nghj quyêt so 13/2022/NQ-HDND.3  

4. Diu chinh t' 1 d laj,  np ngãn sách nhà nixóc cüa phi sir diving cong 
trInh kêt câu h tang, cong trInh djch vii, tin Ich cong cong trong khu vçrc ctra 
khâu: 

- Quy djnh tai  Nghj quyt s 13/2022/N Q-HIDND v t 1 d laj  — np ngân 
sách cüa khoán phi nói trên là 70% - 30%. 

- Qua theo dôi, ngun phi con lai  chua sü diing các näm truOc chuyn sang 
cOn rat lan (näm 2019 chuyên sang 2020: 6.177 triu; näm 2020 chuyên sang näm 
2021: 8.703 triu; 2021 chuyên sang 2022:15.210 triu; 2022 chuyên sang 2023: 
23.881 triu — Báo cáo so 106/BC-TTQLCK ngày 20/10/2022). Theo quy djnh tai 
diem d khoán 1 Diêu 5 Nghj djnh 120/2016/ND-CP ngày 23/8/20 16 cüa Chinh phü 
quy djnh chi tiêt va htràng dan mt so diêu cüa Lut phi, l phi, trtrng hçp so tin 
phi duçic dê laj  ton dix s1r diing không hêt chuyên nguôn qua các nAm, ci quan cO 
thâm quyên thirc hin diêu chinh t 1 dê 1ii phü hqp 

- Ngoài ra, theo quy djnh t?i  dim b khoán 1 diu 5 Thông tix s 
85/2019/TT-BTC và khoán 2Diêu 5 Nghj djnh 120/2016/ND-CP, nguôn phi dê lai 
cüa phi sir dmg cOng trInh kêt câu ha tang, cong trinh djch v1i, tin ich cong cong 
trong khu virc c'.ra khâu dixgc chi ni dung lien quan den vic duy tu, báo duoiig và 
sia chüa (tái tao)  cong trInh hin có dang si:r ding trrc tiêp phic vj cho hoat dng 
thu phi, dam báo duy trl hoat  dng bInh this?ing. 

Do do, cn phâi xác djnh t 1 d 'aj  phO hqp theo quy djnh cüa pháp 1ut v 
phi, 1 phi và pháp 1ut khác có lien quan. 

- Thirc hin diu chinh t l d laj  nhu sau: Trén ca sâ dir toán cá näm v phi 
thu duçic và di,r toán chi phi can thiêt cho hoat  dng thu phi cã näm; mac d tir chü 
cUa tO chirc thu phi (Quyêt djnh sO 668/QD-UBND ngày 01/3/2022 cüa ban 
nhân dan tinh ye vic giao quyên tir chü tài chinh giai doan 2022-2025 cho các &in 
vj six nghiêp trixc thuôc Ban Quán 1 Khu kinh te tinh, trong do Trung tam Quân 1 
Cira khâu là &m vj s1r nghip tir chü chi thix&ng xuyên — chi dâu tu); tlnhhInh 
quân 1, sir ching phi tir nãm 2 020-2022 cUa Trung tam Quán l Cira khâu dê xác 
djnh t) 1 dê lai  theo cong thüc quy djnh tai  Diêu 5 Nghj djnh 120/20161ND-CP: tS 
1 dé lai  40% - np ngân sách 60%. Trong do, nguOn thu và các khoán chi mang 
tInh chat On djnh, có dr kiên chi phI duy tu, bão di.rOng thixäng xuyên các cOng 
trInh hin có dang sr dung tric tiêp phi1c vi cho hot dng thu phi, chi phi tiên 

2 MUc thu xây dmg thp hm hoc bang  m(rc thu cüa Cra khAu Cha Lo - Quãng Rinh (Nghj quyt so 07/20 I6INQ-
HDND ngay 24/10/2016 cUa Hi ding nhân dan tinh Quãng Blnh); Cira khAu Bi Y — Kon Turn (Nghj quyét so 
28/20201NQ-HDND ngày 13/8/2020 cüa HOi  dàng nhân dan tinh Kon Turn); cao hxn rnCic thu cCia khâu Câu treo — 
Ha Tinh (Nghj quy& so 253/2020/NQ-HDND ngày 08/12/2020 cüa Hi dng nhân dan tinh Ha Trnh). 

M(rc thu dA ducc Sâ Tài chinh tham rnuu tai  T& trmnli so i 198/TTr-STC ngay 7/4/2022 ye vic diu chinh d? thào 
Nghj quyt quy djnh rnirc thu, min, giàm; ch d thu, np các khoán phi và 1 phi thuOc thâm quyn quyét djnh cCa 
Hi ding nhân dan tinh Quãng Trj) trmnh Uy ban nhân dan tirih tinh, trinh Hi ding nhân dan tinh thông qua (nay là 
Nghj quy& s6 13/20221NQ-HDND). 



No nhmn: TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH - Nhui trên; 

- Chü tjch, cac PCT UBND tinh; 
- Si Tài chInh; 
- Ltru: VT, TCTM 

Van Htrng 

6 
din , chua tinh dn ngun phi ti'r các nàm truóc chuyn sang cüa don vi con rt 
ln chua sir diving bet. 

IV. BO CUC  VA NQI DUNG C BAN CUA DJf THAO NGH! QUYET: 
1.Bcic: 
Nghj quyêt gôm 3 Diêu: 
Biu 1. Süa di, b sung mt s diu cüa Nghj quyt s 13/2O22tNQ-

HDND. 
Biu 2. Bãi bO mt s ni dung cüa Nghj quyt s 13/2022/NQ-HDND. 
Diu 3. Diu khoãn thi hành 
2. Ni dung co' ban: 
Du thão Nghj quyt xây dirng các ni dung c ban sau: 
a. Sàa di, b sung chInh sách min, giâm di vth phi tham quan di tIch ljch 

sü, phi thu vin, phi sr d'iing cong trinh két câu h. tang, cong trInh djch v11, tin Ich 
cong cong  trong khu virc cira khâu. 

b. Quy djnh si:ra di, b sung müc thu phi sir diing cong trInh kt cu h 
tang, cong trInh djch vi, tin Ich cong cong  trong khu vi,xc cira khâu. 

c. Diu chinh t l d li, np ngãn sách nhà nuâc cüa phi si:r diing cong 
trInh kêt câu ht tang, cOng trInh djch vii, tin ich cong cong trong khu virc ci.'ra 
khâu. 

d. Bãi bO các quy djnh lien quan di vri l phi däng k cu trü. 
e. Quy djnh trách nhim th chüc thirc hin. 
V. NHUG VAN BE XIN MEN: Không. 
Trên day là Th trmnh v dr thão süa di, b sung mt sé, diu cüa Nghj quyt s 

13/2022/NQ-HDND, U' ban than dan tinh kinh trinh Hi dông nhân dan tinh xem 
xét, thông qua./j 



DUNG SU'A oOi, BO SUNG VU! NQI DUNG TtI NGH! QUYET 13/20221NQ-HDND 

Di i1oãit, ghj 
qu' c \1/2o22l1Nq ; ND  

\. Bo su i . n, giam 

Nghj quyt 13/20221NQ-HDND 

4. ChInh sách mien giãm phi và 
1 phi 
a) Phi thäm quan di tIch ljch sir: 
- Giãm 50% miirc phi thäm quan 
di tIch ljch sü dôi vâi các trithng 
hçip sau: 
+ Ngthi duçc huông chInh sách 
uu dài huông thii van hOa theo 
quy dnh tai Diêu 2 Quyêt djnh so 
170/2003/QD-TTg ngày 
14/8/2003 cUa ThU ttrâng ChInh 
phil ye "ChInh sách uu däi hithng 
thi van hóa", trueing hçip khó xác 
djnh thI chi can Co giây xác nhn 
cUa Uy ban nhân dan xã, phung, 
thj trn nth ngu&i dO cu tril; 
+ Nguii khuyêt tat nng theo quy 
dinh tai  khoán 2 Diêu 11 Nghj 
dinh so 28/2012/ND-CP ngày 
10/4/20 12 cUa ChInh phU quy 
djnh chi tiêt và hinng dan thi 
hành mt so diêu cUa Lut Ngi.rii 
khuyêt tat; 
+ Nguii cao tuôi là cong dan 
Viêt Nam tr dU 60 tuôi tth len 
theo quy dnh ti Diêu 2 Lust 
Nguii cao tuôi so 39/2009/QH12  

4. Chinh sách min glãm phi và 
1 phi 
a) PhI thäm quan di tIch l:ch  sü: 
- Giãm 50% mirc phi thäm quan 
di tIch lich sir dôi vâi các trti?mg 
hqp sau: 
+ Ngu?ii duçic huông chInh sách 
uu dài huâng thii vAn hOa theo 
quy djnh tai Diêu 2 Quyet djnh so 
170/2003/QD-TTg ngày 
14/8/2003 cUa ThU tithng ChInh 
phU ye "Chinh sách iru dAi hithng 
thii vAn hóa", trithng hçp khó xác 
dnh thi chi can có giây xác nhn 
cUa UBND xâ, phuing, thj trân 
ncyi nguYi do cu tnl; 

+Ngui khuyt tt nng theo quy 
djnh ti khoãn 2 Diêu 11 Nghj 
djnh so 28/2012/ND-CP ngày 
10/4/20 12 cUa ChInh phU quy 
dinh chi tiêt và htiàng dn thi 
hành mt so diêu cUa Luât Ngu?vi 
khuyêt tat; 
+ Ngithi cao tuôi là cong dan 
Vit Nam tr dU 60 tuôi tth len 
theo quy dinh tai Diêu 2 Luât  

- B sung d6i tticrng mien phi 
tham quan di tich ljch sir: 
ngu1i co cong vài cách mang 
(Theo dê nghj cUa Ciic Thud 
tinh, dê nghj cUa So Giáo duc 
và Dào tao và kiên cUa SO 
VAn hOa The thao du ljch). 
- Vic bô sung chinh sách uu 
dAi cUa dja phucmg dôi vOi 
ngui cO cong vOi each mang, 
e11 the là min phi tham quan 
di tIch ljch sr và phi thu vin 
(ngoài các chInh sáeh uu dài 
chU yéu theo quy djnh cUa 
Pháp lênh U'u dãi ngithi CO 
cOng vOi each mng nAm 
2020) phU hccp vOi nguyen 
tAc thrc hin chInh sãch, chê 
d tru däi nguOi có cong vOi 
cách mng và than nhân cUa 
nguOi cO cOng vOi each m1ng. 
- Vic bô sung dOi tuçTng 
nguOi có cOng vth each mang, 
than nhân nguii có cong vOi 
cách mang tré em dirçic min 
phi thu vin nhAm khuyên 
khIch các doe ià tham gia dê 

Dim a khoãn 4 Diêu 1 

Dii thão Ngh quyt süa di Thuyt minh 

2 

1 



TT Nghj quyt 13/20221NQ-HDND Dir thão Nghj quyt sfra di Thuyt mmli 

ngay 23/11/2009 cüa Qu6c hOi;  
Dôi vài ngu?ii thuc diên h.rng 
câ hai hoäc ba trti?mg hap uu däi 
trên thI chi giãm 50% phi tham 
quan di tIch ljch sü. 
+ Tré em là ngiRii duài 16 tuôi 
theo quy djnh tii Diêu 1 Lust  Trê 
em so 102/20 16/QH 13 ngày 
05/4/2016 cüa Quôc hOi. 
- Mien phi thäm quan di tIch lich 

Ngithi cao tui s 39/2009/Q1112 
ngày 23/11/2009 cüa Quôc hi; 
Dôi vâi nguYi thuc din hiRing 
cá hai hoàc ba tnIing hap uu däi 
trén thI chi giãm 50% phi tham 
quan di tich ljch si'r. 
+ Tré em là ngu?i duài 16 tuôi 
theo quy djnh tai  Diêu 1 Luât Tré 
em so 102/201 6/QH 13 ngày 
05/4/2016 cüa Quôc hi. 
- Mien phi thäm quan di tich ljch 

phát trin vn hóa d9c, dc 
bit là dôi tuqng trê em, vic 
doc sách gop phn quan tr9ng 
trong vic xay drng nhân 
each äê huàng den phát trin 
toàn diên. 
- Vic min phi vài di tucmg 
ngu?i co cong vài cách mng 
và than nhân lit si, tré em là 
phü hap vâi nguyen täc thirc 
hin chinh sách, ché d cüa 
Dâng va Nhà nuOc. Tuy 
nhiên, vic min phi &ing 
thiitruc tiêp ãnh hung dn 
nguOn thu cüa to chire thu phI. 
Do do, tüy thuôc mIrc tu chü 
tài chinh cüa to chirc thu phi 
dà duçic cap có thâm quyên 
phê duyt dé quy djnh giài 
hn dôi tuçing duçic min phi 
phü hap, tránh lam ánh hiRing 
nguôn thu cüa dan vj dã xây 
dirng tui phuang an tij chü tài 
chinh. 
Cu the: 
+ Thu vin tinh (to chirc thu 
phi thu viên) và các thu vin 

si'r dôi vói ngiRii khuyêt tat dàc 
biêt näng theo quy dinh tai khoân sir dôi vth các triRing hap: 
1 Diêu 11 Nghi dinh so + NgiRii khuyêt tat däc biêt nàng 
28/2012/ND-CP cüa Chinh phü. theo quy dinh tai khoàn 1 Diêu 

11 Nghi dinh so 28/2012/ND-CP. 
+ NgiRii cO cOng vOi each mang." 

1.2 Dim b khoãn 4 Diu 1 b) Phi thu vin: 
- Giãm 50% mirc phi thu vin dôi 
vâi các tru?mg hap sau: 
+ Các dôi ttrçing duic hiRing 
chinh sách uu dãi hiRing thii van 
hOa theo quy djnh t?i  Diêu 2 
Quyêt dinh so 170/2003/QD-TTg 
ngày 14/8/2003 cUa Thu tithng 
ChInh phü ye chInh sách uu dãi 
hiRing thii van hOa, triRing hap 
khó xáe dmh thI chi can có giây 
xác thin  cüa UBND xã, phiRing, 
thj trAn ncii di tuçcng cu trü; 
+ Nguài khuyet tt ntng theo quy 
dnh ti khoàn 2 Diêu 11 Nghj 
djnh so 28/2012/ND-CP ngày 

"b) Phi thu vin: 
- Giãm 50% mIIc phi thu vin dôi 
vài các trir6ng hap sau: 
+ Các di tircing duic hiRing 
chInh sách uu däi hiRing thii van 
hOa theo quy djnh ti Diêu 2 
Quyet djnh so 170/2003/Of)- 
TTg triRing hap khO xac djnh thI 
chi can có giây xac nhn cüa 
UBNI) xä, phiRing, thj trân noi 
dôi tticmg cu trü; 

+ Ngu?yi khuyêt tt nng theo quy 
djnh t?i  khoán 2 Diêu 11 Nghj 

trên dja bàn tinh thuc loai 
hinh dan vj sçr nghip nhà 
niRic dam bão 100% chi 
thiRing xuyên, nguôn thu phi 
hang nàm thâp do do 

2 



TT Nghj quyt 13/2022/NQ-HDND Di,r thão Nghj quyt sfra di Thuyt minh 

10/4/2012 cUa Chinh phU quy 
dinh chi tiêt và hung dn thi 
hành môt so diêu cüa Lut Ngtthi 
khuyêt tat. 
Tnthng hçip ngu?ñ vera thuOc  din 
huOng chinh sách uu dài huOng 
thu van hóa, vra thuc din 
ngithi khuyêt tt näng thI chi 
duçic giàm 50% mrc phi thu 
vin. 
+ Tré em là ngithi duOi 16 tuôi 
theo quy djnh tui Diêu 1 Lust Tré 
em s 102/2016/QH13 ngày 
05/4/20 16 cüa Quôc hôi. 
- Min phi thu vin dôi vOl ngui 
khuy& tt de bia nng theo quy 
djnh tai  khoãn 1 Dieu 11 Nghi 
djnh so 28/2012/ND-CP cüa 
Chinh phU. 

djnh sS 28/2012/ND-CP. min phi d6i vOi d& tuçlng 
ngu?Ji cO cong vâi cách mng 
và than than ha si và tré em 
không gay ãnh hung iOn 
nguôn thu, khuyên khIch phát 
trin van hOa d9c cho ngu?ii 
dan, 
+ Trung tam Quàn l di tIch 
và bão tang tinh (tO chi.rc thu 
phi tham quan di tich lich sü) 
thuOc 1oi hInh dn vj sr 
nghip cong l.p tr dam bão 1 
phân (tCi 30-70% chi thuing 
xuyên), quân 1 triTe tiêp 07 
c sO di tIch và nhà tnrng bay 
trong do có 03 di tIch thu phi 
tham quan, 04 di tIch phiic vii 
gião dic truyên thông yêu 
nuOc each m.ng. Trong thOi 
gian tOi së giao phucing an tu 
chU hoàn toàn nên mien phi 
them dOi tuçmg than nhân 
ngirOi cO cong vOi each mng, 
tré em së ành hi.thng trirc tiêp 
dn nguOn thu cüa dorn vj và 
không thuc hin thrqc phucing 
an tr chü theo ho trInh dé ra. 
Do dO, du thào Nghj quyêt chi 
quy djnh min phi tham quan 
di tich ljch sO dOi vOi dOi 
tucing ngu?i cO cOng vth each 
mng, dôi tucmg tré em gift 

TruOng hqp nguii viia thuc din 
huOng chInh sách uu däi huOng 
thii van hóa, vüa thuc din 
ngu?ñ khuyêt tt nng thI chi 
dime giàm 50% miirc phi thu 
vin; 

- Min phi thu viên dôi vOi các 
truOng hcip: 
+ NguOi khuyêt tat däc biêt näng 
theo quy dinh tai khoán 1 Diêu 
11 Nghi dinh so 2812012/ND-CP. 
+ NguOi cO cong vOi each mang 
và than nhân cUa ngu?i eO cong 
vOi cách mang. 
+ Tré em là nguOi duth 16 tuOi 
(theo quy dinh tai Diêu 1 Luât 
Tré em cüa Quôc hôi)." 

3 



TT 
Dim, diu khoãn ttli  Nghi 
quyt 13/20221NQ-HI3ND Nghj quyt 13/20221NQ-HDND Dir thão Nghj quyt süa j Thuyt minh 

nguyen muc phi giàm 50% 
theo Nghj quyêt 13/2022/NQ-
HDND. 

1.3 B sung dim g vào khoàn 4 
Diu 1 

g) Phi sr ding cong trInh k& cau 
ha tang, cong trInh djch vi1, tiçn 
ich cong cong trong khu vrc cia 
khâu: 
- Min thu phi d6i vài các tru?ing 
hçp sau: 
+ Phucing tin có tài tr9ng duài 
3,5 thn cüa cit dan biên gicYi 4n 
chuyn hang là nông, lam san (co 

giAy t?Y xác nhn là hang hOa san 
xuât cüa cit dan biên giài do cc 
quan có thm quyn cap). 
+ Phixng tin chô hang hOa 
quân sir, hang vin trçl, ciru trçc 
thiên tai. 
+ Phiwng tin vn tài không có 
hang hOa (Xe không tâi). 

Các ni dung nay truàc day 
d duqc quy djnh không thu 
phi tai  Phii liic I v Danh 
m1c, mirc thu các khoàn phi, 
l phi thuc thm quyn quy& 
dinh cüa Hi dng nhân dan 
tinh kern theo Nghj quyt s 
13/2022/NQ-HDND. Nay 
chuyn sang quy djnh tai 
ChInh sách min, giãm dê 
dam báo sit phü hqp v mat 
nôi dung. 

2 Sfra di, bi sung ni dung thu và mtrc thu phi: 
miic II phn A Phii hic I 

II 
Phi sfr diing cong trinh ket can 
hi tang, cong trInh djch v1i, 

tin Ich cong cong trong khu 
virc cfra khâu 

DVT: dng/xe/krçit 

II.! Phurong tiên xut, nhp khãu 
Phiwng tin 4n tãi ra, vào cüa khAu Lao Bâo 

a) Phrning tin van tâi chô g the loai, qung các ba1  có tâi trQng thit k 
Phuang tin cO tài trQng duOi 05 
tan 

200.000 

Phucing tin có tái tr9ng tr 05 tan 300.000 
4 



TT 0 Ngh quyt 13/20221NQ-HDND Dçr thão Nghj quyt sira di Thuyt mmli 

dn duài 10 thn 
Phung tin Co tâi trQng tr 10 tan 
den duOi 20 tan, xe container 20 
Feet 

500.000 

Phucmg tin CO tãi trQng tr 20 tan 
tth len, xe Container 40 Feet 700 000 

b)  Phtwng tin vn tãi chi thch cao và các loai hang hóa khác có tãi trong thit k 
Phixong tin CO tãi trong di.rài 05 
tan 50 000 

Phucmg tin có tâi tr9ng tü 05 tan 
den thrài 10 tan 100 000 

Phirnng tin cO tâi tr9ng tr 10 tan 
den duii 20 tan, xe container 20 
Feet 

200.000 

Phucing tin có tài tr9ng tr 20 tan 
tth len, xe Container 40 feet 300 000 

c)  Xe du ljch, xc 4n tãi hânh khách có so ch ngoi 
Tü 24 dn 30 ch ngi 50.000 
Tü31 chngitth1ên 100.000 

2 Phucmg tiên van tãi ra, vào cüa khâu La Lay 
a)  Phiring tin vn tãi châ g các 1oi, qung các 1oi CO tãi tr9ng thi& k 

Phrnng tin cO tãi trQng drth 05 
tan 100 000 

Phuang tin cO tãi tr9ng tfr 05 thn 
den duâi 10 tan 150 000 

Phung tin cO tâi tr9ng tr 10 tan 
den duâi 20 tan, xe container 20 
Feet 

250.000 

Phucmg tin Co tâi trng tr 20 tan 
trâ len, xe container 40 Feet 350 000 

b)  Phtrcing tin 4n tãi châ thch cao và các loai hang hóa khác có tãi tr9ng thit k 

5 



TT 
Diem, diu khoãn ti Nghi 
quyt 13/20221NQ-HDND Ngh quyt 13/20221NQ-HDND Di.r thão Nghi quyt sfra di Thuyt minh 

Phixcing tin có tài trQng duài 05 
tan 

25.000 

Phucmg tin co tãi trong tr 05 tan 
dn duOi 10 tan 

50.000 

Phucmg tin có tài trQng tr 10 tan 
dn duài 20 thn, xc container 20 
Feet 

100.000 

Phucmg tin có tãi tr9ng tr 20 tan 
trâ len, xe container 40 Feet 

150.000 

c)  Xe du ljch, xc 4n chuyn hành khách có s ch ngM 
Tr 24 dn 30 ch ngôi 25.000 
Tr31 chngitth1ên 50.000 

11.2 Phiwng tin châ hang t?m  nhp - tái xuât, tam  xuât - tái nhp, hang hóa qua cánh, hang hóa chuyn cãng, 
chuyn khâu, g1ri kho ngoai quan 

L do b sung: Xut phát tr 
thirc t các ph.rnng tin nay di 
thang tir nuàc ngoài qua lãnh 
th Vit Nam sang nuâc thu 
ba không imi 1aj  trong rnrâc 
nên hu nhu không phát sinh 
hoc phát sinh không nhiu 
chi phi tang them (chi phi 
xãng du, bôc xêp, 4n 
chuyên, 1uu kho bäi..., an 
ung, nghi ngcYi cüa lái xc); 
không phát sinh hoc phát 
sinh rat It ngun thu cho ngân 
sách nhà nuâc so vâi phuimg 
tin chô hang xuAt, nhp 
khAu. 

- Vic tang müc thu cao hcin 
so vài phucrng tién châ hang 
xuAt nhp khâu dii kin không 

Phiwng tin 4n tái ra, vào tha khu Lao Bão 
a)  Phixcing tiên 4n tãi chi g các loai, qung các loai Co tâi trong thit k 

Phiicrng tin có tãi trQng duâi 05 
tn 

200.000 

Phuang tin có tâi trQng tr 05 tAn 
dn duOi 10 tAn 300.000 

Phucmg tin có tâi tr9ng tir 10 tAn 
dn duâi 20 tan, xc container 20 
Feet 

600.000 

Phucrng tin CO tái trQng tr 20 tAn 
tth len, xc Container 40 Feet 900.000 

b)  Phirnng tin 4n tãi chi thach cao và các loai hang hóa khác CO tãi tr9ng thit k 
Phucmg tin có tãi trQng duâi 05 
tan 

100.000 

Phucmg tin CO tãi trQng tr 05 tan 
dn diiâi 10 tan 200.000 

Phucrng tin CO tâi tr9ng tL.r 10 tan 
dn duài 20 tAn, xc container 20 400.000 

6 



TT 
Dim, diu khoãn tii Ngh 
quyt 13/2022/NQ-HDND Nghj quyt 13/20221NQ-HDND A Dir thão Ngh quyt sua doi Thuyh minh 

Feet ãnh humg iOn dn li.rçit 
phrnmg tin qua lai ci:ra khu. 
D& vOi luong hang qua cánh, 
tam nhp - tái xuât, gui kho 
ngoai quan.....do dc dim 
hang hóa vn chuyn, khoãng 
cach da 1, 1ung hang nay 
khO thay dôi tuyn dithng nên 
không th di các cira khAu 
khác. 

- Mrc thu d& vOi phumg 
tiên nay tai các ci.ra khAu quc 
té cüa Quãng Trj khi xây 
drng dA có so sánh vOi müc 
thu cüa cãc cua kh&u du?mg 
bO tip giáp vOi Là (thAp hcin 
hoic bang mirc thu cüa Cüa 
khâu Cha Lo - Quàng BInh; 
Cira khâu Bi Y — Kon Turn; 
cao hcm mirc thu cra khAu 
Cu treo — Ha Tinh),bão dam 
tInh thu hut cüa các cüa khAu 
thuôc tinh. 

Phi.nmg tin có tài trQng tr 20 thn 
trO len, xe Container 40 feet 

600.000 

2 Phucing tin vn tãi ra, vào cCra khâu La Lay 
a)  Phumg tin van tãi chO g các 1oi, qung các 1oi cO tái trong thi& k 

Phuang tin Co tãi trong duOi 05 
tan 

100.000 

Phucing tin cO tãi tr9ng tü 05 tAn 
dn duOi 10 tAn 

150.000 

Phuong tin cO tãi trong t& 10 tAn 
dn duOi 20 tAn, xe container 20 
Feet 

300.000 

Phirrng tin có tãi tr9ng tr 20 tan 
trO len, xe container 40 Feet 

450.000 

b)  Phi.rong tin vn tãi chO thach cao và các 1oi hang hóa khác có tài trong thi& k 
Phucing tin cO tài tr9ng duOi 05 
tan 5 0.000 

Phucrng tin cO tãi trQng ttr 05 tan 
dn duOi 10 tan 100.000 

Phucmg tin có tãi trong tr 10 tan 
dn duOi 20 tan, xe container 20 
Feet 

200.000 

Phucmg tin cO tài tr9ng t1r 20 tan 
trO len, xe container 40 Feet 300.000 

3 Sfra di quy dnh v t3) 1 d ku 

Miic II Phi 1ic II 

Phi sü diing cong trmnh kt câu ha 
tAng, cOng trInh djch vii, tin Ich 
cong cong  trong khu vrc cCra 
khâu 

T' 1 d lai 70% - T' 1 np ngân 
sách 30% 

T' 1 d 1i 40% - np ngân sách 
60% 

Xác djnh lai  theo quy dinh tai 
dim b khoãn 1 diu 5 Thông 

85/20 19 và TT-BTC 
Diu 5 Nghj djnh 
120/20 161ND-CP. 
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TT 
Dim, diu khoãn tai Nghi 
quyt 13/20221NQ-HDND Nghj quyet 13/20221NQ-HDND Dtr thão Nghj quyt sfra di Thuyt minh 

4 BAi bô I phi dãng k cir trü 

Diem d khoãn 4 Diêu 1 

d) L phi dang k cu trü: 
Mien thu 1 phi däng k cu trU 
doi vài các tri.rJng hqp: b& mc, 
vçi (hoc chong) cUa 1it s, con 
duâi 18 tuôi cüa 1it s5; thucmg 
binh, con duâi 18 tui cüa 
thuo'ng binh; Ba mc Vit Nam 
anh hung; h nghèo, dông bào 
dan toe thiêu so ô các xä có diu 
kin kinh tê - x hOi  dtc bit khó 
khän theo quy dinh cUa pháp 1ut. 

Bãi bó 

Miic I Phn B Phii 1ic I 
Theo quy djnh ti Thông Ui so 
75/2022/TT-BTC, îé phi däng 
k cu trü không con thuôc 
thâm quyên quy& djnh cUa 
Hi dong nhân dan tinh. 

I Lê phi däng k dr trü DngI1An dang 

1 Tach ho 

a)  Thành ph6 Dông Ha 5.000 Bãi bô 

b)  Khu virc mien nui, hai dao 3.000 Bãi bo 

c)  Khu vrc khác 4.000 Bäi ho 

2 
Diu chinh thông tin v cu trü 
trong co sâ dir 1iu v cur trü 

a)  Thành ph Dông Ha 5.000 Bãi bO 

b)  Khu virc min nüi, hái dâo 3.000 Bãi bô 

c)  Khu vrc khác 4.000 Bi bO 

3 Xác nhn thông tin v cur trü 

a)  Thãnh ph6 Dông Ha 5.000 Bäi bO 

b)  Khu vrc min nüi, hái dâo 3.000 Bâi bO 

8 



TT 
Dim, diu khoãn tai Nghi 
quyt 13/2022/NQ-HDND Ngh quyet 13/20221NQ-HDND Dir thão Nghj quyêt sfra j Thuyêt minh 

c)  Khu vrc khác 4.000 Bi bö 

DAng k thtthng trU, dang k t?m 
trU 

a)  Thànhph6DôngHà 15.000 Bäibô 

b)  Khu vrc min nUi, hâi dâo 5.000 Bãi ho 

c)  Khu vrc khác 7.000 Bãi bO 

5 Gia han tm trU 

a)  ThathphDôngHà 5.000 BibO 

b)  Khu vrc min nUi, hãi dão 3.000 Bäi bO 

e) Khu vrc khác 4.000 Bãi bO 
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