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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/BC-HĐND     Bình Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra nội dung Tờ trình số 3973/TTr-UBND ngày 

17/8/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định phí thẩm 

định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh như sau:  

I. NỘI DUNG TRÌNH   

UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận đề nghị xây 

dựng Nghị quyết quy định phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết sẽ trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.  

II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

1. Về thẩm quyền và sự cần thiết 

Hiện nay, tỉnh đang thực hiện việc thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 

29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thể dục, thể thao.  

Theo quy định của Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015 (phần VII 

- Phụ lục số 1) và khoản 7 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 

năm 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 phí thẩm 

định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu 

lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết này là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

2. Về trình tự, thủ tục   

Đề nghị xây dựng Nghị quyết này thuộc trường hợp áp dụng quy định tại khoản 

1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Nghị quyết quy 

định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của 

cơ quan nhà nước cấp trên.  
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3. Về hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

Qua thẩm tra nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, đối chiếu với nội dung 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ban Kinh tế 

- Ngân sách nhận thấy: Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết đầy đủ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 117 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm:  

- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết;  

- Bản thuyết minh nêu rõ các nội dung về căn cứ ban hành nghị quyết; đối 

tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; nội dung chính của nghị quyết; thời 

gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, 

điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị xây dựng Nghị 

quyết quy định phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Tờ trình số 3973/TTr-UBND 

ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh.  

Tuy nhiên, Ban Kinh Tế - Ngân Sách HĐND tỉnh đề nghị tiêu đề của Nghị 

quyết điều chỉnh thành: “Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 

thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” cho phù 

hợp với nội dung trình; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị được phân 

công tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết tính toán lại, xác định một cách rõ 

ràng về các nội dung chính của Nghị quyết cho phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. 

Kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.     

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Các Ủy viên của TT HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng TH (4); 

- Lưu: VT,Phương. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tầm Dương 
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