
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:  1005/STC-QLNS 
V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và 

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ 

lượng, khai thác, sử dụng nước 

dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều 

kiện hành nghề khoan nước dưới 

đất, phí thẩm định đề án, báo cáo 

khai thác, sử dụng nước mặt áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày  06   tháng 4 năm 2022 

    

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng 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; 

 Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về Kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021-202; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 58/UBND-KTTH 

ngày 11/01/2022 V/v ban hành chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định số 

44/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 V/v Ban hành kèm theo Quyết định này Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh, Văn bản số 134/UBND-NC ngày 19/01/2022 V/v thực hiện công tác rà 

soát, tham mưu xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

Trên cơ sở đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng 

nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất, 

phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 1227/TTr-STNMT ngày 30/3/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
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sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới 

đất, phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Dự thảo 

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

đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí 

thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất, phí thẩm định đề án, 

báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

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

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh quy định 

một số nội dung thực hiện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính đề nghị 

các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh với nội dung cụ thể như sau: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý.  

- Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, số 03 Trần 

Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Thời hạn góp ý: Đến ngày 06/5/2022. 

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến góp ý đối với Dự thảo 

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết và gửi văn bản góp ý về Sở Tài chính chậm 

nhất trong ngày 06/5/2022 để Sở Tài chính hoàn thiện, tổ chức thẩm định và 

trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh theo đúng quy định. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Giám đốc, các Phó GĐ; 

- Các Phòng thuộc Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, QLNS. 

  

  

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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