
BẢN THUYẾT MINH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 (Kèm theo công văn số  721 /SNN-KL  ngày 25  tháng 4  năm 2022) 

 

 

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;  

- 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; 

- 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/TT-BTC, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về 

phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

2. Sự cần thiết, tính cấp thiết 

- Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành năm 2016, về căn cứ ban hành Nghị 

quyết có căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 14 tháng 

12 năm 2004, tuy nhiên Luật bảo vệ và Phát triển rừng hết hiệu lực kể từ khi 

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và các văn 

bản có liên quan của Nghị quyết như: Luật quản lý thuế, Nghị định, Thông 

tư...đã được thay thế.  

Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là cần thiết, đảm bảo đúng và 

phù hợp với quy định hiện hành. 

  B. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

  1. Phạm vi điều chỉnh 

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

bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng; phí bình tuyển công nhận vườn 

giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
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2. Đối tượng nộp phí 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng; công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống phải nộp phí. 

3. Mức thu phí 

a) Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng 2.000.000 đồng/1 lần 

bình tuyển, công nhận; 

b) phí bình tuyển, công nhận giống cây lâm nghiệp, rừng giống mức thu 

5.000.000 đồng/ 1 lần bình tuyển, công nhận. 

4. Đối tượng miễn giảm: Không 

5. Tổ chức thu phí 

Đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao 

nhiệm vụ tổ chức thu phí theo quy định. 

6. Kê khai, nộp phí 

a) Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí 

đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà 

nước. 

b) Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng và quyết toán phí theo 

năm theo quy định tại khoản .... Điều ... Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 

tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của của Luật quản lý 

thuế.  

7. Quản lý và sử dụng phí 

a) Đối với phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng đơn vị thu phí 

được để lại 80% (tám mươi phần trăm) trong tổng số tiền thu được để trang trải 

cho việc thu phí 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; số còn lại 20% ( hai mươi phần trăm) phải nộp vào ngân sách nhà nước 

theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

 b) Đối với phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống, đơn vị thu phí được để lại 50% (năm mươi phần trăm) trong tổng số tiền 

phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí 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; số còn lại 50% (năm mươi phần 

trăm) phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện 

hành. 

c) Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí 

và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy 
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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/TT-BTC, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

C. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ HĐND XEM XÉT THÔNG QUA 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường kỳ 

HĐND khoá XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tháng 7 năm 2022. 

 

SO SÁNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT MỚI VỚI 

NGHỊ QUYẾT CŨ 

TT Danh mục 

Nghị quyết số 

76/2016/NQ-

HĐND 

Dự thảo Nghị 

quyết mới năm 

2022 

Ghi chú 

1 Tên gọi 
Nghị quyết 

Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí bình tuyển, 

công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống 

cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng 

Nghị quyết 

Sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 76/2016/NQQ-

HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao 

Bằng Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

bình tuyển, công nhận 

cây mẹ, cây đầu dòng, 

vườn giống cây lâm 

nghiệp, rừng giống trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

Điều chỉnh tên theo 

công văn số 

789/UBND-TH ngày 

05/4/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 
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Căn cứ ban hành 

Nghị quyết 

Căn cứ Luật Bảo vệ và 

Phát triển rừng số 

29/2004/QH11 ngày 14 

tháng 12 năm 2004 

Căn cứ Luật Lâm 

nghiệp ngày 15 tháng 

11 năm 2017 

Sửa căn cứ Luật bảo 

vệ và Phát triển rừng 

hết hiệu lực kể từ khi 

Luật Lâm nghiệp có 

hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 

năm 2019. 

 

3 Phạm vi điều chỉnh   Không thay đổi 

4 Đối tượng nộp phí  
 

Không thay đổi 
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5 Mức thu phí  
 

Không thay đổi 

6 
Đối tượng miễn, 

giảm 

  Không thay đổi 

7 Tổ chức thu phí 
  

 

Không thay đổi 
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Kê khai nộp phí 
b) Tổ chức thu phí thực 

hiện kê khai phí theo 

tháng và quyết toán phí 

theo năm theo quy định 

tại khoản 3 Điều 19 

Thông tư số 

156/2013/TT-BTC 

ngày 06 tháng 11 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật quản lý thuế; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật quản lý 

thuế và Nghị định số 

83/2013/NĐ-CP ngày 

22 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của của Luật quản 

lý thuế; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật quản lý thuế.  

c) Các nội dung khác 

liên quan đến việc thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí không quy định tại 

Nghị quyết này được 

thực hiện theo hướng 

dẫn tại Luật phí và lệ 

phí; 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 

250/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 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 

b) Tổ chức thu phí thực 

hiện kê khai phí theo 

tháng và quyết toán phí 

theo năm theo quy định 

tại Thông tư số 

80/2021/TT-BTC ngày 

29 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật quản lý thuế và 

Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 

19 tháng 10 năm 2020 

của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của của Luật quản 

lý thuế.  

  

 

 

c) Các nội dung khác 

liên quan đến việc thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí không quy định tại 

Nghị quyết này được 

thực hiện theo hướng 

dẫn tại Luật phí và lệ 

phí; 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 

 

Có bổ sung, chỉnh 

sửa thay thế các căn 

cứ theo Nghị định, 

Thông tư hết hiệu lực 

bằng các Thông tư, 

Nghị định mới có 

hiệu lực. 



5 

 

số 156/2013/TT-BTC, 

ngày 06 tháng 11 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật quản lý thuế và 

Nghị định số 

83/2013/NĐ-Cp ngày 

22/7/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật quản lý thuế và 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

quản lý thuế và Thông 

tư của Bộ Tài chính quy 

định về in, phát hành, 

quản lý và sử dụng các 

loại chứng từ thu tiền 

phí, lệ phí thuộc ngân 

sách nhà nước và các 

văn bản sửa đổi bổ sung 

(nếu có) 

 

 

số 106/TT-BTC, ngày 

26 tháng 11 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Thông tư 

số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 

năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương; 
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Điều 4 của Nghị 

quyết 

Nghị quyết này bãi bỏ 

Điểm 13, mục VI, Phần 

A biểu chi tiết Ban 

hành kèm theo Nghị 

quyết số 09/2012/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 7 

năm 2012 của HĐND 

tỉnh ban hành danh 

mục, mức thu phí, lệ 

phí, học phí trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Thuộc danh mục đề 

nghị xây dựng Nghị 

quyết của Sở Giáo dục 

và đào tạo 
Bãi bỏ điều này  

 

 

Ghi chú: Mức thu phí không thay đổi để thuận lợi cho các Tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu đăng ký bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, 

vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và phù hợp 

với yêu cầu về đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào phát triển lâm nghiệp theo Quyết 

định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050.  
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  Đồng thời tại mục c, khoản 2, điều 1của Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định:.........mức thu phí, lệ phí cần 

đảm bảo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định". 

 Mặt khác đến thời điểm hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn của các Bộ, 

ngành về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Do vậy cơ quan chủ trì soạn thảo cũng không có 

căn cứ để điều chỉnh tăng hoặc giảm mà vẫn giữ nguyên mức thu phí./.
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