
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /STC-QLNS      Kon Tum, ngày         tháng        năm  
V/v triển khai Thông tư số 

75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 

12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng 

ký cư trú 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ 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 và Thông tư số 

106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 sửa 

đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND, trong đó đã quy định cụ 

thể đối tượng nộp, nội dung thu, mức thu đối với lệ phí đăng ký cư trú. 

Tuy nhiên, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 

đăng ký cư trú, trong đó tại Khoản 2 Điều 8 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”. 

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương chủ 

động nghiên cứu, triển khai thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cứ trú theo đúng 

quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC nêu trên, Sở Tài chính sẽ phối hợp với 

Công an tỉnh và các đơn vị địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Kỳ 

họp gần nhất (Sở Tài chính đã đăng ký trình Kỳ họp 5 Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII1 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 

                                           
1 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Ban 

hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 



 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum). 

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, 

thành phố; 

- Lưu VT, QLNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lê Văn Trung   
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