
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-TCHCSN 

V/v tham gia ý kiến vào dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Lai Châu, ngày      tháng      năm 2023 

 

               

                Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu;  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Công an tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm tin học và Công báo. 
 

 Hiện nay mức thu lệ phí đăng ký cư trú đã được quy định tại Nghị quyết 

số 31/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí và mức thu phí, lệ phí tại biểu 

chi tiết kèm theo Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 

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. Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Sở 

Tài chính nhận được Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký 

cư trú; Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư quy định: 

 "2. Kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này. Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa 

phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gần nhất". 

 Do đó, để triển khai các nội dung quy định tại Văn bản của Trung ương được 

kịp thời và để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua Nghị quyết bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2022/NQ-

HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu; Sở Tài 

chính soạn thảo dự thảo Nghị quyết bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

31/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu (Dự thảo Nghị quyết được đăng tải trên trang Lấy ý kiến về dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật http://duthaovanban.laichau.gov.vn). 
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Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, các cơ quan, 

đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính soạn thảo và 

gửi ý kiến tham gia bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 20/01/2023, đồng 

thời gửi vào hòm thư công vụ theo địa chỉ: ptchcsn.sotc@laichau.gov.vn, để Sở 

Tài chính tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh. Quá thời gian nêu trên cơ quan, 

đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Tài chính thì coi như 

đồng ý nội dung đề xuất của Sở Tài chính. 

Đề nghị Trung tâm tin học công báo phối hợp đăng tải dự thảo Nghị quyết 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Chuyên mục: Lấy ý kiến về dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật) và thời gian đăng tải: 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết 

được đăng tải để các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. 

 Nhận được văn bản này, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc sở (báo cáo); 

- Văn phòng sở (Trang thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, TCHCSN. 
 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

 Lò Văn Duy 
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