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V/v triển khai chế độ mới, tổng 

hợp trong tháng 12 năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2022 

  

                        Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở . 

 

 

Căn cứ văn bản số 6066/STC-TCHCSN ngày  31/12/2021 của Sở Tài chính  

triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 12 năm 2021. Qua rà soát các chế độ 

mới có liên quan đến hoạt động của ngành, công chức, viên chức và người lao 

động của các cơ quan/đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số Thông tư 

có liên quan như sau: 

1.Thông tư  số 106/2021/TT-BTC  ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của 

Bộ trưởng BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

HĐND tỉnh, TP trực thuộc trung ương (Thông tư  số 106/2021/TT-BTC). Theo đó 

sẽ có các phí, lệ phí liên quan bao gồm: 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu 

đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực 

hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và 

chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật; 

- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) là khoản 

thu khi thực hiện chứng nhận đăng ký đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm 

bù đắp chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và bù đắp chi phí cho hoạt động 

thu phí; 

- Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người được cơ quan đăng ký 

cư trú giải quyết việc đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật; 

- Lệ phí hộ tịch, các khoản lệ phí cấp chứng minh nhân dân. 

2. Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 5/6/2019 của 

BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (Thông tư 

117/2021/TT-BTC) . 
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Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai văn bản nêu trên. Đề nghị các đơn vị trực 

thuộc nghiên cứu thực hiện tại đơn vị; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 

xã, thành phố nghiên cứu thực hiện tại đơn vị và có văn bản triển khai đến các 

đơn vị trực thuộc trên địa bàn quản lý biết và thực hiện. 

(Đính kèm Thông tư  số 106/2021/TT-BTC, Thông tư 117/2021/TT-BTC ). 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KH-TC.ThànhHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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