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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Ngày 17/11/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 

2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; trong đó, quy định các nội 

dung về cấp, cấp đổi, điểu chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường.  

Theo khoản 3, Điều 45 Luật BVMTnăm 2020 (có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2022) quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.”. 

Theo điểm b khoản 1 Điều 169 Luật BVMTnăm 2020 quy định “1. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp, gia hạn, 

điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước. Việc cấp giấy phép 

môi trường trong đó có nội dung xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”. Theo điểm b, khoản 4 Điều 

169 Luật BVMTnăm 2020 sửa đổi, bổ sung điểm 1.4 trong Mục IX - Phí thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục số 01 - Danh mục Phí, lệ phí 

ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14 và Luật số 23/2018/QH14 quy 

định: “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện. 

DỰ THẢO 2  
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Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ 

phí quy định: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 

chức thu phí, lệ phí thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Luật phí và lệ 

phí;  đồng thời có trách nhiệm xây dựng Đề án thu phí, lệ phí trình sở chủ quản 

chuyên ngành với các loại phí, lệ phí do HĐND cấp tỉnh quyết định để đảm bảo 

thi hành Luật Phí, lệ phí. 

Từ các căn cứ nêu trên, để triển khai thực hiện theo đúng quy định của 

Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định khác có liên quan, để đáp ứng yêu cầu và đảm bảo trong việc cấp Giấy phép 

môi trường, góp phần hỗ trợ tích cực cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm 

soát ô nhiễm môi trường, bù đắp chi phí để thực hiện các hoạt động cung ứng 

dịch vụ công ngoài khoản mà ngân sách nhà nước đã hỗ trợ trực triếp (hỗ trợ chi 

phí thuê ngoài thực phải trả cho những tài sản trực tiếp phục vụ thực hiện công 

việc, dịch vụ và thu phí; chi phí vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong quá 

trình thực hiện công việc; chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công 

việc, dịch vụ và thu phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng 

góp theo quy định được tính trên tiền lương; chi phí khác liên quan trực tiếp đến 

việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí,...) thì việc xây dựng Nghị quyết quy 

định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh 

giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là cần thiết. Nội dung này, 

UBND tỉnh đã có Công văn số 4132/UBND-TH ngày 02/11/2021 đăng ký các 

báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022. 

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật, tạo cơ sở pháp lý đối với công tác thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Giấy phép môi trường), phù hợp 

với những yêu cầu của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành theo quy định 

Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản 

dưới Luật; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, 

thống nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tham khảo các địa phương giáp 

ranh, địa phương khác có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng, căn cứ mức thu 

phí đã được ban hành tại Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày  11/01/2022 của 

Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp giấy phép môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện để xây dựng 

mức thu phí đảm bảo phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo 

công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các tổ 

chức, cá nhân và cải cách hành chính. 

Việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định Giấy phép môi trường 

thực hiện công khai, minh bạch, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước 
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để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện thẩm định Giấy phép môi 

trường để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí khi thực hiện thẩm định Giấy 

phép môi trường và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí. 

III. Quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1. Quá trình soạn thảo, lấy ý kiến của các sở, ngành và địa phương có liên 

quan: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

368/UBND-TH ngày 05/02/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

có Công văn số 4132/UBND-TH ngày 02/11/2021 đăng ký các báo cáo và dự 

thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022, trong đó: đã đăng 

ký Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng đề án thu phí thẩm 

định thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh, 

gửi Sở Tài chính thẩm định theo đúng quy định của Luật Phí và lệ phí; Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn chỉnh ý kiến thẩm định của Sở Tài chính 

và dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết gửi các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan tham gia góp ý1, thực hiện đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

2. Kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 648/STC-HCSN 

ngày 07/3/2022:  

Sở Tài chính nhận thấy dự thảo Đề án do Sở Tài nguyên và môi trường 

xây dựng phù hợp theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 

23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật phí và lệ phí; 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; Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. 

3. Kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số ............../BC-STP 
                                                           

1
 Kết quả lấy ý kiến: 

- Có ...... cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản thống nhất dự thảo Nghị quyết, gồm: ............................. 

............................................................................................................................................... ............................... 

- Có ...... cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung, gồm: ............................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
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ngày ....../....../2022: Dự thảo đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét. 

Các ý kiến góp ý về nội dung và ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên 

ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, điều chỉnh, giải trình và hoàn 

chỉnh dự thảo (Chi tiết nội dung giải trình tại Công văn số ............../STNMT-

CCBVMT ngày ...../...../2022 và Báo cáo số ......../BC-STNMT ngày ...../...../2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

4. Kết quả lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh:  

Hầu hết các ý kiến thành viên UBND tỉnh thống nhất với dự thảo Tờ trình 

và dự thảo Nghị quyết. Riêng, có ....................... thành viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung. 

Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thống nhất với ý kiến giải trình của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

III. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

1. Bố cục: 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 02 Điều: 

- Điều 1: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Điều 2: Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: 

2.1 Phạm vi điều chỉnh:  

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. 

2.2 Đối tượng áp dụng: 

a) Người nộp phí: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Tổ chức thu phí:  

- Cơ quan cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
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c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kê khai, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

2.3 Mức thu phí: 

a) Mức thu phí cấp giấy phép môi trường lần đầu: 

- Mức thu phí đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi 

trường của Ủy ban nhân dân tỉnh (trường hợp có khảo sát thực tế): 14.000.000 

đồng/giấy phép. 

- Mức thu phí đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi 

trường của Ủy ban nhân dân tỉnh (trường hợp không khảo sát thực tế): 

10.600.000 đồng/giấy phép. 

- Mức thu phí đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi 

trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trường hợp có khảo sát thực tế): 

7.200.000 đồng/giấy phép. 

- Mức thu phí đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi 

trường của Ủy ban nhân dân huyện (trường hợp không khảo sát thực tế): 

5.300.000 đồng/giấy phép. 

b) Mức thu phí cấp lại giấy phép môi trường: bằng 100% mức phí cấp lần 

đầu tương ứng. 

c) Mức thu phí cấp giấy phép môi trường điều chỉnh: bằng 50% mức phí 

cấp lần đầu tương ứng. 

d) Mức thu phí cấp, cấp đổi giấy phép môi trường (trong trường hợp họp 

Hội đồng thẩm định cấp cấp giấy phép môi trường lần đầu, cấp lại mà không 

được thông qua): Bằng 50% mức phí thẩm định nộp lần đầu tương ứng. 

đ) Mức thu phí thẩm định nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép môi trường. Mức thu phí không bao gồm chi phí lấy mẫu, 

phân tích chất thải theo quy định. 

Nguyên tắc xây dựng, đề xuất mức thu phí nêu trên theo quy định tại Điều 8 

Luật Phí và Lệ phí là “đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, 

minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”. Đề xuất xây dựng 

mức thu phí thẩm định theo quy định khoản 2 Điều 4 và điểm g khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC và trên cơ sở nguyên tắc chỉ đạo, mức thu phí như 

sau: 

(1) Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành để làm cơ sở đề xuất mức thu: 
Xây dựng mức thu phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường phải đảm bảo 
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tương quan với mức thu phí do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTC ngày  11/01/2022 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương 

thực hiện, cụ thể: 

- Mức thu phí thấp hơn 45 triệu đồng/giấy phép đối với các dự án hoặc cơ sở 

thuộc đối tượng  cấp, cấp lại giấy phép môi trường (không thuộc đối tượng thu 

phí do cơ quan trung ương thu nêu mục 1, mục 2, mục 3 của Biểu mức thu phí thẩm 

định cấp Giấy phép môi trường tại Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày  11/01/2022 

của Bộ Tài chính). 

- Mức thu phí thấp hơn 15 triệu đồng/giấy phép đối với các dự án hoặc cơ sở 

thuộc đối tượng  cấp điều chỉnh giấy phép môi trường. 

- Mức thu phí đề xuất của tỉnh sẽ không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích 

chất thải đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường theo 

như Thông tư số 02/2022/TT-BTC vì lý do:  

+ Chi phí lấy mẫu, phân tích chất thải: 

Đối với các dự án đầu tư là các dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất, chưa 

đưa vào vận hành các công trình bảo vệ môi trường và chưa phát sinh chất thải ra 

môi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn,...), do đó không có phát sinh chi phí 

đo đạc, lấy mẫu, phân tích chất thải của cơ quan cấp phép. 

Đối với các cơ sở (bao gồm: cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp đang hoạt động) đã đưa vào vận hành các công trình bảo vệ 

môi trường và phát sinh chất thải ra môi trường thì việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích 

chất thải do chủ cơ sở thực hiện, do đó không có phát sinh chi phí đo đạc, lấy mẫu, 

phân tích chất thải của cơ quan cấp phép. 

+ Chi phí đi lại của Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở: Mức thu phí đề xuất của 

tỉnh sẽ có 01 phần không bao gồm, 01 phần bao gồm chi phí đi lại của Đoàn kiểm 

tra thực tế tại cơ sở như sau:  

Cơ quan cấp phép thành lập hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định, Đoàn 

kiểm tra theo một trong các trường hợp sau: Dự án đầu tư đã có quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội 

dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc 

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cơ quan cấp phép thành lập hội đồng 

thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế. Dự án đầu 

tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật 

Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi 

trường, không tổ chức kiểm tra thực tế. Do đó, đối với các nhóm dự án đầu tư, cơ 

sở này, khi xây dựng mức thu phí thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cắt 
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trừ phần chi phí đi lại kiểm tra thực tế tại cơ sở theo như Thông tư số 02/2022/TT-

BTC. 

Cơ quan cấp phép thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc tổ 

kiểm tra theo một trong các trường hợp sau: Dự án đầu tư không thuộc đối 

tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ thẩm định, hội đồng 

thẩm định hoặc tổ thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực 

dự kiến triển khai dự án đầu tư. Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan cấp phép thành lập đoàn kiểm 

tra hoặc tổ kiểm và tổ chức kiểm tra thực tế. Do đó, đối với các nhóm dự án đầu 

tư, cơ sở này khi xây dựng mức thu phí thẩm định, vẫn đề xuất mức thu có bao 

gồm chi phí đi lại kiểm tra thực tế nhằm đảm bảo khoản thu để bù đắp một phần 

hoặc toàn bộ chi phí thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấp phép môi 

trường và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí theo điểm k khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm c, khoản 3 Điều 

1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC. 

(2) Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh 

hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí:  

Đây là quy định mới lần đầu tiên được xây dựng, do đó khi xây dựng Quy 

định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường trên địa bàn tỉnh đảm với điều kiện, tình hình cụ thể của địa 

phương cho từng đối tượng; phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về 

phí và lệ phí; đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với 

sự biến đổi có thể xảy ra trong tương lai; cụ thể và dễ dàng cho việc tính toán, thu 

phí. 

Đồng thời, trong bối cảnh, điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Bình Thuận từ năm 2020 đến nay, các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, cần phải 

thực hiện ngay các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi 

phí đầu vào, trách nhiệm các khoản phải đóng,… nhằm giúp các doanh nghiệp vượt 

qua khó khăn về tài chính, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động. Đồng 

thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư, triển khai 

các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.  

Do đó, khi xây dựng mức thu, Sở Tài nguyên và Môi trường điều kiện, tình 

hình cụ thể của địa phương đề xây dựng mức thu phí, t  lệ để lại theo Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 

phó với dịch COVID-19; Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 08/4/2020 của 

UBND tỉnh, trong đó thực hiện việc miễn, giảm thuế, phí lệ phí để tháo gỡ khó 

khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.  

(3) Tham khảo mức thu phí của các địa phương giáp ranh, các địa 

phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng như sau:  
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Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh là quy định mới lần đầu tiên 

được xây dựng.  

Kể từ khi Luật BVMT năm 2020 ban hành và trong giai đoạn xây dựng các 

dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, cũng 

như dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 thì Bộ Tài chính tại Công văn số 10844/BTC-CST ngày 20/9/2021 

gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, có ý kiến: Để đảm bảo ban hành văn bản và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, theo đúng Luật Bảo vệ môi trường, đề 

nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn,… căn cứ hướng dẫn Thông tư số 85/2019/TT-BTC, để xây dựng 

đề án thu phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành văn bản quy định thu phí thẩm định,… 

Từ tháng 9/2021 đến nay, các địa phương trong cả nước đã tập trung xây 

dựng Đề án thu phí thẩm định của địa phương dựa trên cơ sở Đề án thu phí của 

Bộ TNMT đã xây dựng và dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường 

do cơ quan Trung ương thực hiện, nhưng rất ít địa phương ban hành được Nghị 

quyết quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh (chỉ có một số tỉnh ban hành 

như: HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021,....) và hầu hết các địa phương còn lại không thực hiện được, lúng 

túng do: Thông tư của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan Trung ương 

thực hiện chưa ban hành nên chưa thể đánh giá tương quan về mức thu, các đối 

tượng xây dựng mức thu của cơ quan trung ương (như: dự án nhóm I, nhóm II, 

chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất,...) không tham 

khảo được, không có tính tương quan với địa phương với các nhóm dự án, đối 

tượng cấp giấy phép môi trường được phân cấp thẩm quyền quản lý; chưa xác 

định rõ nội dung, công việc thực hiện công tác thẩm định cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép môi trường do Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều 

của Luật BVMT chậm ban hành,... 

Đến nay, hầu hết tại các địa phương trong cả nước đang trong giai đoạn 

xây dựng Đề án thu phí ngay sau khi có Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 

26/11/2021 của Bộ Tài chính, đặc biệt là căn cứ vào khối lượng, yêu cầu công 

việc thực hiện cấp Giấy phép môi trường cần thực hiện cho cấp Tỉnh, cấp Huyện 

khi có Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTC ngày  11/01/2022 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ 
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quan trung ương thực hiện. Qua trao đổi, nắm bắt thông tin với các địa phương 

giáp ranh (như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận), các địa phương có 

điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với tỉnh Bình Thuận (như: Bình Định, Tây 

Ninh, Quảng Trị) thì hiện chưa có địa phương nào ban hành Nghị quyết.  

Do đó, việc tham khảo mức thu phí của các địa phương giáp ranh, các địa 

phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng chỉ tham khảo, cụ thể: 

- Mức thu phí lần đầu cấp GPMT: Mức thu phí lần đầu các tỉnh tham 

khảo xây dựng được phân theo các nhóm thu phí; mức thu phí nêu trên tính theo 

lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; xây dựng mức thu 

phí lần đầu không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích chất thải; mức thu phí 

chưa phân ra trường hợp có khảo sát thực tế và không khảo sát thực tế để để 

xuất mức thu. Do đó, xây dựng mức thu phí lần đầu cấp GPMT của tỉnh Bình 

Thuận cũng thực hiện theo như nội dung một số tỉnh tham khảo. 

- Mức thu phí lần đầu cấp GPMT của tỉnh Bình Thuận so với các tỉnh 

tham khảo (như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận), các địa phương 

có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với tỉnh Bình Thuận (như: Bình Định, 

Tây Ninh, Quảng Trị) thì mức thu phí lần đầu của tỉnh Bình Thuận không chênh 

lệch nhiều; so với mức thu phí tỉnh Bình Định thì mức thu phí của tỉnh Bình 

Thuận thấp hơn, tương đồng với một số tỉnh tham khảo. 

- Mức phí cấp lại giấy phép môi trường: Hầu hết các tỉnh tham khảo xây 

dựng 100% mức phí cấp lần đầu. Do đó, xây dựng mức thu phí cấp lại GPMT 

của tỉnh Bình Thuận là 100% mức phí cấp lần đầu, tương đồng với một số tỉnh 

tham khảo. 

- Mức phí cấp giấy phép môi trường điều chỉnh: Hầu hết các tỉnh tham 

khảo xây dựng 50% mức phí cấp lần đầu. Do đó, xây dựng mức thu phí cấp điều 

chỉnh GPMT của tỉnh Bình Thuận là 50% mức phí cấp lần đầu, tương đồng với 

một số tỉnh tham khảo. 

2.4 Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí:  

a) Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa 

bàn tỉnh thu bằng đồng Việt Nam. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo từng lần 

phát sinh. 

b) Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được; phần còn lại 

10% số phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Tiền phí được 

để lại phải quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 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; 

c) Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử 

dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định 

số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
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và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Thông tư số 

02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản 

lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Căn cứ xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 

số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ: Đối với phí, Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định t  lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí để trang 

trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí, phần còn lại (nếu có) nộp vào 

ngân sách nhà nước.  

- Qua tham khảo về t  lệ để lại phí thẩm định này của các tỉnh giáp ranh, 

các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng thì t  lệ để lại mỗi tỉnh có đề 

xuất khác nhau, cụ thể: có 04  tỉnh để lại 90% trên tổng số phí thu được, phần 

còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước; có 01 tỉnh để lại 95% trên tổng số phí 

thu được, phần còn lại 5% nộp vào ngân sách nhà nước; 01 tỉnh để lại 80% trên 

tổng số phí thu được, phần còn lại 20% nộp vào ngân sách nhà nước. Do đó, 

mức thu phí tỉnh Bình Thuận dự kiến đề xuất để lại 90% trên tổng số phí thu 

được, phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước là phù hợp và tương quan 

với t  lệ để lại theo quy định Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày  11/01/2022 

của Bộ Tài chính. 

Đồng thời, nguyên tắc quản lý và sử dụng phí (khoản 1 Điều 4 Nghị định 

số 120/2016/NĐ-CP): Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước 

thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được 

khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ theo t  lệ xác định 

quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà 

nước. Cơ sở để đề xuất xây dựng t  lệ để lại, quản lý và sử dụng tiền phí theo 

quy định tại Điều 7 Thông tư số 85/2019/TT-BTC: 

- T  lệ để lại, quản lý và sử dụng tiền phí thực hiện theo quy định tại Điều 

4 và Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ:  

+ Số tiền phí được khấu trừ hoặc để lại = Số tiền phí thu được  x  T  lệ để 

lại. 

+ T  lệ để lại được xác định như sau: 

T  lệ để lại 

(%) 
 = 

Dự toán cả năm về chi phí cần thiết 

cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, thu 

phí 
x 100 

Dự toán cả năm về phí thu được 

 
 = 

260.000.000 đồng (dự toán năm 2022) 
x 100 = 93%  

280.000.000 đồng (dự toán năm 2022) 
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Sở Tài nguyên và Môi trường dự toán năm 2022 dự kiến thẩm định 20 hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép môi trường thuộc cấp tỉnh và dự toán cả năm về thu phí 

được tổng số tiền là 280 triệu đồng; dự toán cả năm về chi phí cần thiết cho các 

hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí về chi phí cần thiết của cấp tỉnh là 260 triệu 

đồng. 

- Đối với phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định t  lệ phần trăm trích 

để lại cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu 

phí, phần còn lại (nếu có) nộp vào ngân sách nhà nước. 

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT và Ủy viên UBND tỉnh; 

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tư pháp; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng: Kinh tế, NCKSTTHC; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 

 


