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QUYÉT �INH 
Ve viÇc công khai Danh måc thü tuc hành chính chuân hóa 

thuoe pham vi, chúre n�ng quan lý cüa Uy ban nhân dân xã 

linh vyc Tr pháp - HÙ tjch 

CHU TICH ÜY BAN NHÂN DÂN X NINH HÄI 

Can cu Luát To chúc chinh quyen dËa phuong ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 

Luat sia dôi, bó sung imÙt só dieu cça Luát To chic Chinh phù và Luát To chúc 

chinh quyén dja phurong ngày 22 tháng 1I n�m 2019; 

C�n cú NghË �inh só 63/2010/NÐ-CP ngày 08/6/2010 cia Chinh phi vê kiêm 

soát thi tuc hành chinh; NghË dinh só 92/2017/NÐ-CP ngày 07/8/2017 cua Chinh 

phi sua dói, bô sung mot só dieu cça các NghË �Ënh lien quan dên kiêm soát thu 

tuc hành chinh; 

C�n cu Thong tr só 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 n�m 2017 cia BÙ 

truong. Chi nhiÇm Vän phòng Chinh phi huong dán ve nghiép vu kiém soát thi tyc 

hành chinh; 

Can cú Quyét dinh só 3160/QÐ-UBND ngày 29/10/2021 cüa Uy ban nhán 

dan tinh Hai Duong vé viÇc công bó Danh muc thi tuc hành chinh chuán hoá thuoc 

pham vi, chitc n�ng quan lý cua So Tu pháp tinh Häi Duong: 

Theo de nghË cua cán bÙ Tu pháp - HÙ tich. 

QUYET ÐINH: 

Diêu 1. Công khai kèm theo Quyêt dinh này là Danh måc thù tåc hành chinh 

thuoc pham vi, chéc n�ng quân ý cça Uy ban nhân dân x� thuÙc l+nh vrc Tu pháp 

- HÙ tich, cu the: 

Danh muc thç tåc hành chính công bô chuân hóa gôm: 40 thç tuc hành chính 

dugc công bô t¡i Quyêt �Ënh sô 3160/QÐ-UBND ngày 29 tháng 10 n�m 2021 cua 

UBND tinh Hài Duong vê viÇc công bô Danh måc thç tuc hành chính chuan hoá 

thuÙc ph¡m vi, chéc n�ng quán lyý cça So Tu pháp tinh Häi Duong (có Phå luc kèm 

theo). 

Diêu 2. Trách nhiÇm thyc hiÇn 
1. Cán bÙ Tu pháp - HÙ tich có trách nhiÇm thuc hiÇn giài quyêl thù tyc 

hành chính, niêm yêt, công khai, huóng dan và tô chúc tiêp nhan, luân chuyên ko 

so, trå kêt quá giäi quyêt thç tyc hành chính cho tô chúc, cá nhân theo quy dinh; 



xay dung quy trinh nÙi bÙ giäi quyét thù tuc hånh chính trinh Chù tich UBND xã 
phe duyêt trong thöi gian 05 ngày kê tir ngày nhn duge Quyêt dinh này. 

2. Van phòng Thong kê xã chç tri, phói hãp vÛi cán bÙ Tu pháp -HÙ tich 
cap nhat cõng khai thù tuc hành chinh nêu t¡i Diêu 1 Quyêt dinh này t¡i phân mêm 
Dich vy cong và HÇ thông thông tin MÙt cëa diÇn të cça xã dåm b£o kip thÝi, �ày 
du, chinh xác, dúng quy dinh. Hoàn thành trong thôi h¡n 7 ngày kê tië ngày nhn 
duoc Quyêt dinh này. 

Dieu 3. V�n phòng Thông kê x�, Tu pháp - HÙ tich và các tó chérc, cá nhân 
có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt �jnh này./. 

Noi nhan: 
- Nhu Dieu 3: 

CHU TICH 

GIAN H.NINH 
- Luu: VT. 

HA 

Vü Van DiÇu 



GIANG Phu luc II 
DANH MUC THU TrC HÀNH CHÍNH D DUQc cÔNG BÓ CHUÁN HODÁ 
THUOC PHAM VI, �HÚC NÄNG QUÅN LÝ CÚA jY BAN NHÂN DAN XA 

Kem theo Quvét dinh só 594 /QÐ-UBND ngày 01 tháng 11 n�m 2021 cia Chi tich UBND x� Ninh Hai) N 

A. THU TrC HÀNH CHÍNH DÜNG CHUNG 

STT Ma thù tuc hành chinh Ten thù tye hành chinh Ghi chú 

I L*NH VUc CHÜNG THrC 
Quyet dinh sô 3619/QÐ-UBND 

ngày 02 tháng 10 n�m 2018 1. 2.000908.000.00.00.H23 Câp bàn sao tië sô gôc 

D. THU TrC HÀNH CHÍNH CÅP X 

ANIA 

H STT Ma thü tåc hành chính Tên thü tåc hành chính Ghi chú 

ILINH VUC HO TICH 
Lien thong các thù tuc hành chính ve d�ng ký khai sinh, câp | Quyet dinh so 2670/QÐ-UBND 

ngày 01/9/2017 cua UBND tinh . 2.001023.000.00.00.H25| Thé b£o him y tê cho tré em drOi 6 tuoi 
|Lica thong các thú tuc hành chính vê d�ng ký khai sinh, d�ne Hai Durong 

k trong uú, câp thè báo hiêmy tê cho trè em duoi 6 tuôi 2. 2.000986.000.00.00.H23 

TNH VUC 301 THUÖNG NHÀ NUPC 
Th tyei et u s boi thmong tai ce quan tre tiép | Quyét dËnh só 3619/QÐ-UBND

n ngi ihi hành cing vu gây thict hai 2.2163.000.00.00.1123 
ngày 02 tháng 10 n�m 2018 

LTR VJC HÖA GIÁIÓ CO SÓ 

373 0,). I°3Tit, Cing ahn hoa giäi viên Quyet d/ni sô 3619/QD-UBND 
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Tên thu tåc hành 
Dja �iêm thye hiÇn 

Phi, lê phí (néu 
có) 

Stt Thòi han giäi quyêt C�n c pháp lý chinh 

2 Chung thurc ban Thoi h¡n thrc hiÇn yêu|- BÙ phn Tiêp nhn và 2.000 +Nghi dinh só 23/2015/NÐ-CP 
sao tir bàn chinh câu chéng thrc phài | Trä kêt quà câp huyÇn. dông/trang; ti ngày 16/02/2015 cua Chinh phü; 
giay to, v�n bàn do dugc bào dám ngay Tô chéc hành nghê trang thu 3 tro+Thong tur só 01/2020/TT-BTP 

lên thu 1.000 ngày 03/3/2020 cua BÙ trrong 
co quan, to chúc có | trong ngày co quan, tô | công chung. thâm quyên 

ngoài; 
cça chúrc tiêp nhân yêu câu 

co ho·c trong ngày làm 

quan, tô chuc có viÇc tiêp theo, nêu tiêp 
quyên cça nhn yêu câu sau 15 gio. 

Viêt Nam liên kêt | �ôi vÛi truong hãp cùng 
vÛi co quan, to mot lúc yêu câu chúng 

thrc bàn sao të nhieu 
nuóc | loai bàn chính giây tò, 
ho·c v�n bàn; bàn chính có 

nhiêu trang; yêu câu sô 

luong nhiêu bàn sao; nÙi 

dung giay to, vän bàn 
phuc tap khó kiÃm tra, 
dôi chiêu mà co quan, tô 

dong/trang. toi BÙ Tr pháp; 
da thu không nuóc 

+Thông tu sô 226/2016/TTTquá 200.000 
BTC ngày 11/11/2016 cça BÙ 

quá 

dông/bàn. Trang 
là c�n cú dê thu 

tham 
truong BÙ Tài chính; 

+Thông tu sô 264/2016/TT- 
BTC ngày 14/11/2016 cça BÙ 

truong BÙ Tài chinh; 

+Thong tu sô 257/2016/TT- 
BTC ngày 11/11/2016 cça BÙ 
truong B0 Tài chính 

phi dugc tính 
chúc có thâm theo trang cça 
quyên cça bàn chinh 
ngoài cap 
chung nhn 

chuc thue hiÇn chémg 
thuc không thê dáp úng 

dugc thoi h¡n nêu trên 
thi thoi han chéng thuc 

duge kéo dài thêm 

khong quá 02 (hai) ngày 
làm viçe ho·c có thê dài 

thoa thuân hon thco 



Phi, lÇ phi (néu 
có) 

Tên thu tåc hành 
Thoi h¡n giäi quyêt Dja diÃm thyc hiÇn Can cr pháp ly Stt 

chinh 

bang v�n bàn vÛi ngrÝi 
yêu câu chung thåc. 

Truong hop trå kêt quå 

trong ngày làm viÇc tiêp 
theo hoãc phäi kéo dài 

thoi gian theo quy dËnh 
thi nguoi tiêp nhn hô so 

phài có phiêu h�n ghi ro| 

thoi gian (gio, ngày) trá 

kêt qua cho nguoi yêu | 
câu chúng thrc. 

+Nghi dinh sô 23/2015/ND-CP 

chirc tiép nhn yêu càu Trà kêt quà câp huyÇn. | dông/truong hop ngày 16/02/2015 cça Chinh phu. | 

hop + Thóng tr só 01/2020/TT-BTP 
ngày 03/3/2020 cua BÙ trrong 

3. Trong ngày co quan, to- Bo phân Tiêp nhân và 10.000 

Chung thuc chï ký ho·c trong 

trong các giáy tÝ, VIec tieP theo, neu tiep Tô chéc hành nghè duoc tinh là mÙt 
vän bàn (áp dung nhan yeu cau sau 1 gio. | công chéng. 
cho cå truong hop ruong hop trå kêt quå 

chúng thuc diÃm Trong ngày làm viÇe tiép 
chi và truong hgPh sa phài có phiêu hen 

ngày làm câp x�. (trurong 

hoãc nhiêu chï| B6 Tu pháp, 
ký, trong mot+Thông tu só 226/2016/TT- giay to, v�n ban) BTC ngày 11/11/2016 cua BÙ 

theo thi ngrÝi tiêp nhn 

nguoi 
chúng thuc không ghi ro thoi gian (giò, 

ký, không diÃm chi ngay) trá kêt quå cho 

duoc) 

trurong BÙ Tài chính; 

+ Thông tu sô 264/2016/TT 
BTC ngày 14/11/2016 cça BÙ| 

truong BÙ Tài chính 

4Thong tu so 257/2016/TT- 
BTC ngày 11/11/2016 cça BÙ 
truong BÙ Tài chính. 

yeu cau 

nguroi yêu câu chúng 

thuc. 



Tên thu tåc hành Phi, le phi (néu 
có) 

Stt Thoi han giäi quyêt Dia diÃm thyc hiÇn Can cr pháp lý chính 

4. Chng thuc viÇc| ThÝi h¡n thrc hiÇn yêu | BÙ phn Tiêp nhn và 
sua dôi, bô sung, 
hùy bò hop dông, 
giao dich 

30.000 Nghi dinh sô 23/2015NÐ-CP
cau ching thuc phi Trà két quà cáp huyén. dông/hop dông. ngày 16/02/2015 cua Chinh phu: 
duoc b£o dám ngay câp x�. giao dich +Thong tu só 01/2020/TT-BTP 

ngày 03/3/2020 cua BÙ truong 
Bo Tu pháp; 

trong ngåy co quan, tô 
chúc tiêp nhn yêu câu| 
ho·c trong ngày làm 
viÇc tiêp theo, nêu tiêp 
nhn yêu câu sau 15 gio. 
Truong hop trà kêt quà 
trong ngày làm viÇc tiêp 
theo thì nguòi tiêp nhn 
ho so phài có phiêu hen 
ghi ro thoi gian (giò, 
ngày) trà kêt quà cho 
nguoi yêu câu chérng 

thuc 

Thong tu só 226/2016/TT- 
BTC ngày 11/11/2016 cça BÙó 
truong BÙ Tài chính. 

Sua lôi sai sót Thoi h¡n thyc hiÇn yêu Bo phn Ti¿p nhn và 
câu chúng thrc phài Trå kêt quà câp huyÇn. 
dugc 
trong ngày co quan, tô 
chuc tiêp nhân yêu câu 
hoãc trong ngày làm 
viçe tiêp theo, nêu tiêp 
nhan yêu câu sau 15 gio. 

Truong hop trå kêt quà | 
irung ngày làm viec liêp 

theo thi nguoi tiêp nhn 

5. +Nghi dinh só 23/2015/NÐ-CP 
ngày 16/02/2015 cça Chinh phç: 

+Thong tr só 01/2020/TT-BTP 
ngay 03/3/2020 cua BÙ trtong 
Bo Tu pháp: 

trong hgp dông. 
giao dich b£o dàm ngay cap x�. 

+Thong tu sô 226/2016/TT 
BTC ngày 11/11/2016 cça BÙ 
Lruong BÙ Tài chính. 
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D. THUTrC HÄNH CHÍNH CÁP XA 

Tên thü tye hành 
chinh 

Phi, le phi (nêu Stt Thoi han giài quyêt Dja diem thyc hiÇn Can cr pháp lý 
có) 

I LINH VUC NUÓI CON NuÔI (Drvc cóng bó tai Quyét inh só 169/0D-BTP ngy 04/02/2021 cia B Tu pháp) 
1. Dang ky viÇc nuôi | Trong thoi h¡n 30 ngày. B0 phn tiép nhn ho| 400.000d/truong-Lut Nuoi con nuôi 2010; 

so và trà kêt quà câp xã | hop. nuoi trong trong dó: 
- Thoi gian kiêm tra hô so 

và lày ý kiên: 10 ngày. ké 
t ngày nhn dù hô so 
hop le: 

con 
- Nghi dinh só 19/201 1/NÐ-CP 

Mien le phi ngày 21 tháng 3 näm 2011 cça 

däng ký 
con nuoi trong 

nuoc dói vói ngày 05 tháng 3 näm 2019 cua 
trrong hgp cha Chinh phù sua dôi. bo sung mot 

duong ho·c me| sÑ dieu 
ke nhn con 19/2011/ND-CP ngày 21 tháng 3 | 

riêng cua 

nuóc 

nuoi Chinh phç; 
- NghË dËnh sô 24/2019/NÐ-CP 

nuóc 

Thoi gian nhïng nguroi 
liên quan thay dôi y kiên 
dông ý vê viÇc cho trè em 

làm con nuôi: 15 ngày kê 
tir ngày duoc lây y kiên; 

cça Nghi dinh 

vo n�m 2011 cça Chinh phu; 
hoãc chöng lam-NghË dËnh só 114/2016/ND-CP nuoi co, ngày 8 tháng 7 n�m 2016 cua 
cu, di. chú, bac|Chính phù; 

con Thoi gian câp Giây 
chúng nhân nuôi con nuôi 

trong nuóc, Ghi vào sô 

dang ký viÇc nuôi con 
nmoi và tô chéc giao 

ruot nhan cháu | 
làm con nuði; 

nhan các trè em 

i Thong tir só i10/2020/TT-BTP 
ngày 28 thháng 12 n�m 2020 cua 
BÙ trvong BÙ Te pháp: Sau day lam con nhan con nuôi: 05 ngày. 

ke tir ngày hêl han thay 
doi ý kiên dông ý. 

uoi: Iré kinuyét houg tu sö 267/2016/TT-BTC 
nniem ngay 14 thäng 11 n��m 2016 cça 

HIV/AIDS hoãc | BÙ truong BÙ Tài chính. 

mäc bênh hiém| 



Tên thù tuc hành Phi, lÇ phí (néu 
có) 

Stt Thoi han giäi quyêt Dia diêm thye hiÇn C�n cir pháp lý chinh 

nghèo theo quy 
dËnh cça Luât 

nuôi con nuôi và 

v�n bàn huóng 
dan; ngroi có 
công vÛi cách 

mang nhn con 

nuoi. 

Dang ký l¡i viÇc| Trong thoi h¡n 05 ngày BÙ ph¡n tiêp nhn hô Không quy dinh- Luat Nuôi con nuôi 2010; 2. 
nuoi con nuôi trong làm viÇc. kê tië ngày nhn | so và trå kêt quà câp x� - Nghi dinh sô 19/2011/ND-CP 

ngày 21 tháng 3 n�m 2011 cça 
Chinh phu; 

nuóc dú hô so høp lÇ. 

- Nghi dinh sô 114/2016/ND-CP 

ngày 8 tháng 7 n�m 2016 cua 

Chính phu 

-Thong tr só 10/2020o/TT-BTP 

ngày 28 tháng 12 n�m 2020 cia 

Bo truong BÙ Tir pháp: 

- Thong tu sô 267/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 1l n�m 2016 cua 
Bo truong BÙ Tài chính. 

LENE Vr TIr D cóng i tgi Cgér h so 1872/D PTP ngiy 04/9/2020 cia BÙ trurong BÙ Tir pháp) 



Tên thù tyc hành Phi, lÇ phí (nêu Stt 
chinh Thoi han giài quyêt Dia diÃm thyc hiÇn Can cr pháp lý có) 

1. Däng ký khai sinh Ngay trong ngày tiêp|- BÙ phân Tiép nhn và- Doi vÛi tnröng -Lut HÙ tich n�m 2014; 
nhân yêu câu, trrong hop Trå kêi quà câp x� noi | hop däng ký khai| - NghË �Ënh sÑ 123/2015/NÐ-CP; 
nhân hô so sau 15 gio må cu trú cça nguröi cha | sinh khong dung-Thông tu só 04/2020/TT-BTP; không 
ngay thi 

giài 
tra kêt 

quyêt 
quá trong 

duge | 
hiÇn 
ho·c 

d�ng 
nguòi 

ký 
m� 

khai 
thrc 
sinh 

han: 
là 5000 

Múc 
dÓne/làn-Thóng 

lÇ phí | tu sô 85/2019/TT-BTC; 
- Mien lÇ phí dÑiNghi quyêt sô 17/2016/NQ-

- BÙ phn Tiêp nhn và vÛi truong hop HÐND ngày 05/10/2016 cça HÙi 
d dông nhân dân tinh Hái Duong 

ngày làm viÇc tiêp theo. cho tre em 

Trà kêt quà câp x� noi | khai sinh dúng 
ap bien ban vê viÇc tre | han, nguoi thuôc 

ban hanh quy dinh méc thu, chÃ 

bË bó roi dôi vÛi truong | gia dinh có công thu, nop. quan lý và su dung 
hop dâng ký khai sinh voi cách mang: phi, lÇ phi thuÙc thäm quyên 
cho tre b/ bò roi. nguroi thuÙc hô uyet dinh cça HÙi d�ông nhân 

- Bo phan Tiêp nhn và nghèo;nguoidannh 
17/2016/NQ-HÐND). 

(Nghi quyêt so dân tinh 

Trà kêt quå câp x� noi khuyêt tt. 
trè dang cu trú có trách 

nhiem däng ký khai sinh 
cho tre chua xác dËnh 
duoc cha, m�. 

ang k 1t ho Nyay tmg ngiy tiep nhán B hn Tiép nhn và Min lÇ phi. 
ho su, tnomg hop nhn hô Trä kêt quà câp x�. 
so san 15 gio mà không 
giai quyét dugc ngay thi 
trå ket quà trong ngày läm 

viçc tiep theo. Truong hop 
can sac niunh dieu kiÇn kêt 

- Lut Hn nhân và gia �inh n�m 

2014; 

-Luat HÙ tich n�m 2014; 
-Nghi diah so 123/2015/NÐ-CP; 

Thong tu sô 04/2020/TT-BTP; 

Thong tu sô 85/2019/TT-BTC; 



Dja �iêm thrc hiÇnPhí, lÇ phi (nêu 
có) 

Tên thu tuc hành 
Stt Thoi han giäi quyet C�n cr pháp lý chính 

hôn cça hai bên nam, nï 
thi thoi h¡n giài quyêt 
không quá 05 ngày làm 

viÇc. 

Nghi quyêt sô 17/2016/NQ- 
HEND. 

Trong thoi h¡n 03 ngày Bo phn Ti¿p nhn và 10.000 dông/lán- Luat Hôn nhân và gia dinh n�m 
làm viÇc. Trrong hop cân Trå kêt quà câp x�. 
phài xác minh thi thÝi 

h¡n giäi quyêt không quá 
08 ngày làm viÇc 

3. Däng ký nhn cha, 
Mien le phi cho 2014; 
nguoi thuÙc gia- Luât HÙ tich n�m 2014; 

dinh có công vÛi-Nghi dËnh só 123/2015/NÐ-CP; 

m�, con 

cách mang Thông tu sô 04/2020/TT-BTP; 
nguoi thuÙc hÙ 

Thông tu só 85/2019/TT-BTC;
nghèo; 
khuyèt tat 

ngroi 
Nghi quyêt sô 17/2016/NQ- 

HDND 
H. 

NINH 

Däng ký khai sinh Trong thèi h¡n 03 ngày Bo phn Tiép nhn và 15.000 dông/lán-Lut Hôn nhân và gia dinh n�m 

kêt hop däng ký 
4 

làn viÇc, truong hop phäi Trå két quâ cáp xã. 
xác minh thi thÝi h¡n giài 
quyêt không quá 08 ngày 
làm viÇc. 

Mien lÇ phi �ói 2014; 

vói truong hop|-Luât HÙ tich n�m 2014: 

dang ký khai- NghË dËnh só 123/2015/NÐ-CP; 
sinh dúng han:Thông tu só 04/2020/TT-BTP: 

N nhan cha, mç, con 

dinh 
nguroi 

có 
thuÙc 
cong gaThöng tu só 85/2019/TT-BTC; 

cách mang:Nghi quyèt sò 17/2016/NQ-

nguroi thuÙc hÙ| HÐND. 
nghèo; 
khuyêt tl. 

nguroi 



Phi, le phí (néu 
có) 

Tên thü tyc hành 
Stt Thoi han giäi quyêt Dja diêm thyc hiÇn C�n cr pháp lý chinh 

5. Däng ký khai tù Ngay trong ngày tiêp | BÙ phn Ti¿p nhn và 5000 dông/lân - Luat HÙ tich näm 2014; 

nhan yêu câu, truòng hop Trà kêt quà câp x�. 
nhan hô so sau 15 gio må 

không giäi quyêt duoc 
ngay thi trå kêt quà trong 

ngày làm viÇc tiêp theco. 

Ngay 
Mien le phi �ói| -NghË dinh só 123/2015/NÐ-CP; 
vÛi truóng hop-Thông tu sô 04/2020/TT-BTP: 
dang ký khai tuThông tur só 85/2019/TT-BTC; dúng han; nguoi | 
thuoc gia dinn coHÐND. thuoc gia dinh có Ngh! quyêt sô 17/2016/NO- 

cong vói cáchHDND. 

mang 
thuoc ho nghèo;| 

ngroi khuyêt tt.

nguoi 

Däng ký khai sinh| Trong thÝi h¡n 05 ngày | T¡i nhà riêng ho·c tai | �ôi vÛi trurong|-Luât HÙ tich n�m 2014; 
dia diêm tó chúc däng høp däng ký khai- Nghi dinh só 123/2015/NÐ-CP; 

sinh không dung-Thông tur só 04/2020/1T-BTP; 

6. 

luu dÙng làm vi�c. 
ky luu dÙng 

han thi múc l� 

5000 hong tu sô 85/2019/TT-BTC; 
Nghi quyêt só 17/2016/NQ-

là phi 
dong/lân 
Mien lÇ phi dái| HÐND. 
vói trrong hãp 

dang ky khai 

sinh dung han: 

nguoi thuÙc gia| 
dinh có công vÛi 
Cich mang 
nguroi thuÙc hÙ| 

nguoi 11ghèo; 

A 



Phi, lÇ phí (néu 
có) 

Tên thù tåe hành 
Thoi han gi£i quyêt Dja diêm thye hiÇn C�n cé pháp lý Stt 

chính 

khuyêt tat. 

Luat Hôn nhân và gia dinh n�m Däng ky két hôn | Trong thoi h¡n 05 ngày Tai dia di¿m to chúre Mi¿n lê phi 
luu dÙng 

7 

làm viÇc däng ký luru dÙng 2014: 
- Lut HÙ tich n�m 2014; 
- NghË dinh só 123/2015/NÐ-CP; 

-Thông tu sô 04/2020/TT-BTP; 
- Thông tu sô 85/2019/TT-BTC; 
- NghË quyêt sô 17/2016/NQ 
HEND. 

5000 dong/lån - Luat HÙ tich n�m 2014; Dang ký khai tir lru Trong thÝi han 05 ngày Tai nhà rieng ho·c tai 

dong 
8 

dja diêm tô chéc däng Mien le phi �oi|- NghË �Ënh sÑ 123/2015/NÐ-CP; 
ky lru dÙng. 

làm viÇc 

voi truomg hop Thong tu só 04/2020/TT-BTP:

dng ky khai të 
- Thông tu só 85/2019/TT-BTC: 

dung han: däng 
ky 
thuÙe gia dinh cóHÐND. 

cong voi 

cho nguroi Nghi quyêt sô 17/2016/NO-

cách 

nguoi| mang 
thuoc hÙ nghèo; 
nguoi khuyêet tt 



Phi. l phi (neu 

co) 
Ten thu tuc hành 

Thoi han giài quyet Dia diem thrc hiÇn C�n cr pháp lý Stt 
chinh 

Trong thri han 03 ngày Bó phân Tiêp nhân và Mién le phi. 
làm viçc 

Dang ky giám ho -Bo luat Dân su: 

Trà ket quà câp x�. - Luat HÙ tich n�m 2014: 

- Nghi dinh só 123 2015/NÐ-CP: 
- Thong tu sò 04 2020/TT-BTP: 

- Thong tu só 85/2019/TT-BTC: 

-Nghi quy êt so 17/2016/NQ-
HDND 

Däng ký chám dut Trong thoi han 02 ngay Bo phan Tièp nhin và Mien le phi. 
giám ho 

10 - Bo luat Dàn sur: 

lam viçc Tra kêt quà cap xå . L.uat IHo tich n�m 2014: 
- Nghi dinh so 123 2015/ND-CP: 

Thong tu sò 04/2020/TT-BIP: 

Thong tu so 85 2019TT-BTC: 

Nghi quy t so 17/2016/NQ 

DND. 

doi, ihh 2 g i doi Bph lip hn i10.000 Jon lan 
i yen in thy di két quip 

- Bo luat Dan sr: 

.ficnrhi ch Iuat Ho tich n�m 2014 
UOi O gr Nh dini, so 123/2015/NI)-CP:

d.nh co ug Vo Thone ir so 04/2020/T1-BTP: 

h tich chinh ho tih: trume hop 

phii ic minh thi tho 

hpn ga NCt khong qua h 11ng 
hong tr sà85/2019TT-BTC: 
Nghi quyct s 17/2016/ NO 

IDND. iedo cu cåu bo 

sng thg lin h tich 
huyei t.it 



Phi, l phí (néu 
co) Stt 

Tên thu tåc hành Thoi han giài quyêt Dja diem thyc hiÇn Can cr pháp lý 
chính 

trrong hop nhn hô so 
sau 15 gio mà không giài 

quyêt dugc ngay thi trà 

kêt quå trong ngày làm 

viçc tiêp theo. 

12. Cap Giáy xác nhn Trong thoi han 03 ngày BÙ phn Tiêp nhn và 10.000 dông/lân 
làm viÇc; truong hãp phài Trà kêt quà câp x�. 

xác minh thi thÝi h¡n giäi
quyêt không quá 23 ngày 

- Lut Hôn nhân và gia dinh näm 

Mien le phí cho 2014; 
nguoi thuÙc gia-Luât HÙ tËch näm 2014 

| dinh có công vÛi-NghË �Ënh só 123/2015/NÐ-CP; 

tinh trang hôn nhân 

cách mang - Thông tu só 04/2020/TT-BTP; 
nguoi thuÙc hoThông tu sô 85/2019/TT-BTC: 

nghèo; 
khuyêt tt. 

nguoi 
-Nghi quyêt sô 17/2016/NQ-
HÐND. 

Dang ký lai kliai Trong thoi h¡n 05 ngày BÙ phn Tiép nhn và| 
làm vifc; tnròng hop phài 
xác minh thi thÝi han giài 

quyet không quá 25 ngày 

5000 dông/lân 
Mien le phi cho- Nghi djnh sô 123/2015/NEÐ-CP; 

ngroi thuýe gia- Thông nu sô 04/2020/TT-BTP; 
dinh có cöng voi Thông tu só 85/2019/TT-BTC; 

13. 
- Luât HÙ tich näm 2014: 

sinh Trà kêt quå câp x�. 

cách mang 
nguoi thuÙe hô Nghi quyêt sô 17/2016/NQ-

nghèo; 
khuyêt tât. 

HÐND. 
nguoi 

AS 



Ten thù tye hành Phi, lÇ phí (néu 
Stt Thoi han giäi quyêt Dia diêm thrc hiÇn Cin cr pháp lý chính có) 

- Luat HÙ tich n�m 2014; D�ng ký khai sinh Trong thòi h¡n 05 ngày Bo phn Ti¿p nhn và | 5000 �ông/lân 
cho ngroi �ã có hô | làm viÇc; truong hop phäi Trà kêt quà câp x�. 
so. giây tò cá nhân 

14 
Mien lê phí cho- NghË dinh só 123/2015/ND-CP;

ngroi thuoc gia- Thông tu sô 04/2020/TT-BTP; 
dinh có công vÛi Thông tu só 85/2019/TT-BTC; 

xác minh thi thÝi h¡n gi£i 
quyet không quá 25 ngày 

cách mang 
ngroi thuÙc hÙNgni quyét só 17/2016/NQ-| 

nghèo 
khuyêt tat 

HEND. 
nguoi 

15. Däng ký lai kêt hôn | Trong thoi h¡n 05 ngày Bô phn TiÃp nhn và |25.000 �ông/lân - Luat Hôn nhân và gia dinh näm 

làm viÇc; truòng hop phài Trä kêt quà câp xä. 

xác minh thi thÝi h¡n giài 
quyêt không quá 25 ngày. 

Mien le phi cho 2014; 

nguoi thuÙc gia- Lut HÙ tich n�m 2014; 
dinh có công vÛi-NghË �Ënh sô 123/2015/NÐ-CP: 
cách mang Thông tur sô 04/2020/TT-BTP: 
nguoi thu�c ho Thong tu só 85/2019/TT-BTC; nghèo: 
khuyêt tat. 

nguoi 

-Nghi quyêt só 17/2016/NQ- 
HÐND. 

6 
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Dja diem thyc 
Phi, le phi méu 

có) 

Ten thu tåc hành 
Stt Thoi han giài quyét Can cr pháp lý 

chinh 

Chung thue 
ban khai nhan di låm viÇc. ke tir ngày Trà két quà câp x�. 
san må di san là nhân du hô so yêu cau 
dong san. quyén sur chung thrc ho·c có thé 

dung dat. nhà o 

van Khong quá 02 (hai) ngåy Bo phan Ticp nhân và 50.000 dông/v�n Ngh/ dËnh sô 23/2015/NÐ-CP; 

- Thong tu só 01/2020/TT-BTP: 

Thong tu só 226/2016/TT- 

ban 

BTC. 
kéo dai hon theo thoa 

thuan bäng v�n bàn vói 
nguoi yéu câu chúng 
thue. Truong hop kéo 
dai thoi h¡n giai quyét 
thi nguoi liep nhn hô so 

phai có phicu h�n ghi ro 
thoi gian (gio, ngày) trà 

ket qua cho nguoi yéu 
cáu chúng thuc. 


