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Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 5062/BTC-CST  ngày 18/5/2021 của Bộ Tài chính 

về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 199/2016/TT-BTC, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính như sau: 

 1. Kết quả triển khai thực hiện 

Qua 04 năm triển khai thực hiện Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện thu lệ phí 

cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, 

phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn với tổng số 

thu và nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 là 6.750.200.000 đồng; 

tổng kinh phí ngân sách nhà nước chi trả cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2017 

- 2020 là 1.395.000.000 đồng, cụ thể:  
 

TT Năm 
Số thu và nộp ngân 

sách nhà nước (đồng) 

Kinh phí NSNN chi trả 

cho doanh nghiệp (đồng) 

1 Năm 2017 1.387.850.000 235.000.000 

2 Năm 2018 1.572.300.000 347.000.000 

3 Năm 2019 1.820.600.000 387.000.000 

4 Năm 2020 1.969.450.000 426.000.000 

Thực hiện Công văn số 6541/BTC-CST ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn rà soát, xây dựng và trình ban hành danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Ngày 

02/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

2488/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế giao thông vận tải trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đó dịch vụ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy 

chuyên dùng được thực hiện theo phương thức đặt hàng. 

 2. Khó khăn, vướng mắc 

Tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Chi phí liên quan đến việc 

cấp giấy chứng nhận bao gồm: Chi in hồ sơ, phôi giấy, số chứng nhận kiểm 
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định; chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thu lệ phí như: văn phòng phẩm, vật tư 

văn phòng, điện thoại; chi phí khác liên quan trực tiếp đến thu lệ phí”. Tuy 

nhiên, việc lập đơn giá chi phí cho việc cấp 01 giấy chứng nhận kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe 

máy chuyên dùng theo đơn đặt hàng chưa có hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng 

trong quá trình triển khai thực hiện lập đơn giá tại đơn vị đăng kiểm. 

Tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Các đơn vị đăng kiểm thuộc 

công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty TNHH: Căn cứ số lượng cấp giấy 

chứng nhận đã cấp của năm trước (năm lập dự toán), đơn vị đăng kiểm dự kiến 

số lượng giấy chứng nhận, chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận và số 

tiền lệ phí thu được; gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; mức chi trả các đơn vị tối đa bằng 20% số tiền lệ phí thu được”. Tuy 

nhiên chi phí được cấp để lại tối đa 20% không đủ để đơn vị đăng kiểm phục vụ 

công tác cấp giấy chứng nhận kiểm định tại đơn vị. Năm 2020, với đơn giá cấp 

giấy chứng nhận kiểm định là 18.000 đồng/giấy chứng nhận (chi phí phôi giấy, 

mực in, máy in, chi phí nhân công, chi phí chung …), số lượng giấy chứng nhận 

đã cấp là 25.261 thì tổng chi phí cho việc cấp giấy chứng nhận là 454.698.000 

đồng, trong khi số số kinh phí được cấp để lại năm 2020 là 426.000.000 đồng, 

do đó số tiền được cấp không đảm bảo đủ để bù đắp chi phí (đơn vị phải bù 

28.698.000 đồng vào việc cấp giấy chứng nhận kiểm định). 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề 

xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính như sau: 

- Hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá cấp giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, xe máy chuyên dùng theo đơn đặt hàng. 

- Xem xét, điều chỉnh mức chi trả các đơn vị đăng kiểm tối đa bằng 30% 

số tiền lệ phí thu được.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính           

xem xét./. 
  

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (NTA).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

   

 
 

 

Đoàn Thu Hà 
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