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CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 15-5-2017
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/2017/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2015/Nð-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 25
tháng 4 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch, trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
như sau:
1. ðối tượng, phạm vi áp dụng
a) Người nộp lệ phí: Cá nhân có yêu cầu và ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết các việc về hộ tịch theo quy ñịnh của Luật Hộ tịch.
b) Cơ quan thu lệ phí: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.
2. Miễn lệ phí ñăng ký hộ tịch
a) ðăng ký hộ tịch cho người thuộc gia ñình có công với cách mạng; người thuộc
hộ nghèo; người khuyết tật.
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b) ðăng ký khai sinh ñúng hạn, khai tử ñúng hạn; ñăng ký giám hộ, chấm dứt
giám hộ; ñăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện
tại Ủy ban nhân dân cấp xã; ñăng ký khai sinh ñúng hạn, khai tử ñúng hạn, ñăng ký
kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện tại Ủy ban nhân dân các xã ở khu vực biên giới
bao gồm: A ðớt, A Roàng, ðông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Thủy,
Hồng Trung, Hồng Vân, Hương Nguyên, Hương Phong, Nhâm.
3. Mức thu lệ phí:
a) Mức thu tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
STT

Nội dung ñăng ký hộ tịch

Mức thu cho 01 trường hợp
(ðồng)

1

ðăng ký khai sinh không ñúng hạn

5.000

2

ðăng ký lại khai sinh

5.000

3

ðăng ký khai sinh cho người ñã có hồ sơ,
giấy tờ cá nhân

5.000

4

ðăng ký khai tử không ñúng hạn

5.000

5

ðăng ký lại khai tử

5.000

6

ðăng ký lại kết hôn

25.000

7

ðăng ký nhận, cha, mẹ, con

15.000

8

Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người chưa ñủ
14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch
cho công dân Việt Nam cư trú trong nước

10.000

9

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10.000

10

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc
hộ tịch khác

5.000

11

ðăng ký hộ tịch khác

5.000

b) Mức thu tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
STT

Nội dung ñăng ký hộ tịch

Mức thu cho 01 trường hợp
(ðồng)

1

ðăng ký khai sinh ñúng hạn

40.000

2

ðăng ký khai sinh không ñúng hạn

60.000

3

ðăng ký lại khai sinh

60.000

4

ðăng ký khai sinh cho người ñã có hồ sơ,
giấy tờ cá nhân

60.000
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Nội dung ñăng ký hộ tịch

Mức thu cho 01 trường hợp
(ðồng)

5

ðăng ký khai tử ñúng hạn

30.000

6

ðăng ký khai tử không ñúng hạn

60.000

7

ðăng ký lại khai tử

60.000

8

ðăng ký kết hôn mới

1.200.000

9

ðăng ký lại kết hôn

1.200.000

10

ðăng ký nhận cha, mẹ, con

1.500.000

11

ðăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ

40.000

12

Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người từ ñủ
14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước

25.000

13

Xác ñịnh lại dân tộc; thay ñổi, cải chính, bổ sung
hộ tịch có yếu tố nước ngoài

25.000

14

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công
dân Việt Nam ñã ñược giải quyết tại cơ
quan có thẩm quyền của nước ngoài

40.000

15

ðăng ký hộ tịch khác

40.000

ðiều 2. Kê khai, thu, nộp và quyết toán lệ phí hộ tịch
a) Lệ phí hộ tịch thu bằng ñồng Việt Nam.
b) Cơ quan thu lệ phí hộ tịch nộp 100% số tiền lệ phí thu ñược vào ngân sách
nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.
Các khoản chi phí liên quan ñến công tác thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí
trong dự toán của tổ chức thu theo chế ñộ, ñịnh mức chi ngân sách nhà nước theo quy ñịnh
của pháp luật.
c) Các nội dung khác liên quan ñến chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng chứng từ thu,
công khai chế ñộ thu lệ phí hộ tịch không ñược ñề cập tại Quyết ñịnh này ñược thực hiện
theo quy ñịnh tại Luật Phí và lệ phí; Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của
Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 và thay thế
Quyết ñịnh số 1099/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về quy ñịnh mức thu và chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí
hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 15-5-2017

29

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở: Tài chính,
Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng
các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

