
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH LONG VĨ 

 

Số: 342/UBND-VP 

V/v Công khai thủ tục hành 

chính lĩnh vực Tư pháp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng các khu dân cư; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh 

vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Long Vĩ về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên 

địa bàn huyện.  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện Bạch Long Vĩ công khai thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

  1. Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp với 53 thủ tục hành 

chính (Danh mục kèm theo), gồm: 

+ Lĩnh vực hộ tịch:    34 TTHC 

+ Lĩnh vực chứng thực:    13 TTHC 

+ Lĩnh vực nuôi con nuôi:  04 TTHC 

+ Lĩnh vực bồi thường nhà nước: 02 TTHC 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp được niêm yết trên bảng tại Bộ 

phận Một cửa huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Long 

Vĩ (Địa chỉ truy cập: https://bachlongvy.haiphong.gov.vn). 

Việc niêm yết thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Gửi 

kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp triển khai và thông tin để tổ chức, người dân biết và thực hiện./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Trần Quang Tường 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://bachlongvy.haiphong.gov.vn/


PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP                                                                                                           

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH LONG VĨ ( 53 TTHC ) 
(Kèm theo Công văn số 342/UBND-VP  ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Bạch Long Vĩ) 

Bao gồm: 

*TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (31 TTHC): 

1- Lĩnh vực hộ tịch:     16 TTHC 

2- Lĩnh vực chứng thực:     12 TTHC 

3- Lĩnh vực nuôi con nuôi:   01 TTHC 

4- Lĩnh vực bồi thường nhà nước  02 TTHC 

*TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã do UBND huyện giải quyết (22TTHC): 

1. Lĩnh vực hộ tịch:     18 TTHC 

3. Lĩnh vực chứng thực:     01 TTHC 

2. Lĩnh vực nuôi con nuôi:    03 TTHC 

 
Stt 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
(ngày làm việc) 

Địa điểm 
thực 

hiện: Tại 
bộ phận 
một cửa 

Phí, lệ phí 
 (VNĐ) 

Cách thức thực 
hiện ngoài nộp hồ 
sơ, nhận kết quả 

trực tiếp 

Căn cứ pháp lý 
Dịch vụ 

công 
trực 

tuyến 
mức độ 

(3, 4) 

Dịch vụ 
bưu 

chính 
công ích 

A- TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN 

I. Lĩnh vực hộ tịch ( 16 TTHC ) 

1  

Thủ tục đăng 

ký khai sinh 

có yếu tố 

Ngay trong ngày tiếp 

nhận hồ sơ; trường hợp 

nhận hồ sơ sau 15 giờ 

UBND 

huyện 

75.000đồng (miễn 

lệ phí cho người 

thuộc gia đình có 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

Administrator
Pencil

Administrator
Pencil

Administrator
Pencil

Administrator
Pencil
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nước ngoài mà không giải quyết 

được ngày thì trả kết 

quả trong ngày làm 

việc tiếp theo 

công với cách 

mạng, thuộc hộ 

nghèo, người 

khuyết tật) 

 

quả 15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

2  Thủ tục đăng 

ký kết hôn có 

yếu tố nước 

ngoài 

15 ngày 
UBND 

huyện 

1.500.000đồng              

( miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

 

3 3 Thủ tục đăng 

ký khai tử có 

yếu tố nước 

ngoài 

Ngay trong ngày tiếp 

nhận hồ sơ, trường hợp 

nhận hồ sơ sau 15 giờ 

mà không giải quyết 

được ngày thì trả kết 

quả trong ngày làm 

việc tiếp theo; trường 

hợp cần xác minh 

không quá 03 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

 

Administrator
Pencil

Administrator
Pencil
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4  Thủ tục Đăng 

ký nhận cha, 

mẹ, con có 

yếu tố nước 

ngoài 

15 ngày 
UBND 

huyện 

1.500.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

 

5  Thủ tục Đăng 

ký khai sinh 

kết hợp  nhận 

cha, mẹ, con 

có yếu tố 

nước ngoài 
15 ngày 

UBND 

huyện 

- Đăng ký khai 

sinh: 75.000đồng; 

- Đăng ký nhận 

cha, mẹ, con: 

1.500.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

6  Thủ tục Đăng 

ký giám hộ có 

yếu tố nước 

ngoài 

- Đăng ký giám hộ cử: 

05 ngày; 

- Đăng ký giám hộ 

đương nhiên: 03 ngày 

UBND 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  
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khuyết tật) 

 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

7  Thủ tục Đăng 

ký chấm dứt 

giám hộ có 

yếu tố nước 

ngoài 
02 ngày 

UBND 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

8  Thủ tục thay 

đổi, cải chính, 

bổ sung hộ 

tịch, xác định 

lại dân tộc 

Ngay trong ngày làm 

việc đối với việc bổ 

sung thông tin hộ tịch , 

trường hợp nhận hồ sơ 

sau 15 giờ mà không 

giải quyết được ngày 

thì trả kết quả trong 

ngày làm việc tiếp 

theo; 

- 03 ngày làm việc  đối 

với việc thay đổi, cải 

chính, xác định lại dân 

tộc. Trường hợp cần 

xác minh không quá 

06 ngày làm việc) 

UBND 

huyện 

Bổ sung, thay đổi/ 

cải chính hộ tịch/ 

xác định lại dân 

tộc 

28.000đồng(miễn 

lệ phí cho người 

thuộc gia đình có 

công với cách 

mạng, thuộc hộ 

nghèo, người 

khuyết tật) 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Bộ Luật Dân sự năm 

2015 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 
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9  Thủ tục Ghi 

vào Sổ hộ tịch 

việc kết hôn 

của công dân 

Việt Nam đã 

được giải 

quyết tại cơ 

quan có thẩm 

quyền của 

nước ngoài 

12 ngày 
UBND 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

10  Thủ tục ghi 

vào Sổ hộ tịch 

việc ly hôn, 

hủy việc kết 

hôn của công 

dân Việt Nam 

đã được giải 

quyết tại cơ 

quan có thẩm 

quyền của 

nước ngoài 

12 ngày 
UBND 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Nghị quyết số 

12/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2018 của HĐND TP 

Hải Phòng  

11  Thủ tục ghi 

vào Sổ hộ tịch 

việc hộ tịch 

khác của công 

dân Việt Nam 

- Ngay trong ngày tiếp 

nhận hồ sơ; TH nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà 

không giải quyết được 

ngày thì trả kết quả 

UBND 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-
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đã được giải 

quyết tại cơ 

quan có thẩm 

quyền của 

nước ngoài 

(khai sinh; 

giám hộ; nhận 

cha, mẹ, con; 

xác định cha, 

mẹ, con; nuôi 

con nuôi; khai 

tử; thay đổi 

hộ tịch) 

trong ngày làm việc 

tiếp theo;  

- TH cần xác minh 

không quá 03 ngày 

làm việc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

 

12  Thủ tục Đăng 

ký lại khai 

sinh có yếu tố 

nước ngoài 

05 ngày trường hợp 

phải có văn bản xác 

minh: 25 ngày làm 

việc UBND 

huyện 

75.000đồng ( 

miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

13  Thủ tục Đăng 

ký lại khai 

sinh có yếu tố 

nước ngoài 

cho người đã 

có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

05 ngày; TH phải có 

văn bản xác minh: 25 

ngày làm việc 

UBND 

huyện 

75.000đồng ( 

miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 
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14  Thủ tục Đăng 

ký lại kết hôn 

có yều tố 

nước ngoài 

05 ngày; TH phải có 

văn bản xác minh: 25 

ngày làm việc 

UBND 

huyện 

1.500.000đồng              

( miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

 

15  Thủ tục Đăng 

ký lại khai tử 

có yếu tố 

nước ngoài 

05 ngày; TH phải có 

văn bản xác minh: 10 

ngày làm việc 

UBND 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ phí cho 

người thuộc gia 

đình có công với 

cách mạng, thuộc 

hộ nghèo, người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

 

16  Cấp bản sao 

trích lục hộ 

tịch 

Ngay trong ngày tiếp 

nhận hồ sơ; TH nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà 

không giải quyết được 

ngày thì trả kết quả 

trong ngày làm việc 

tiếp theo 

UBND 

huyện 

8.000đồng/1 bản 

sao 

Mức độ 

3 

Nộp hồ 

sơ  

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 14/11/2016 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 29/11/2019 
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II. Lĩnh vực chứng thực ( 12 TTHC ) 

17  Thủ tục Chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của Việt Nam 

cấp hoặc chứng 

nhận 

Trong ngày tiếp nhận yêu 

cầu hoặc trong ngày làm 

việc tiếp theo, nếu tiếp nhận 

yêu cầu sau 15 giờ. Đối với 

trường hợp cùng một lúc 

yêu cầu chứng thực bản sao 

từ nhiều loại bản chính giấy 

tờ, văn bản; văn bản chính 

có nhiều trang; yêu cầu số 

lượng nhiều bản sao; nội 

dung văn bản, giấy tờ phức 

tạp khó kiểm tra, đối chiếu 

mà cơ quan, tổ chức thực 

hiện không thể đáp ứng 

được thời hạn quy định nêu 

trên thì thời hạn chứng thực 

được kéo dài thêm: không 

quá 02 ngày làm việc hoặc 

có thể dài hơn theo thỏa 

thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu chứng thực. 

Trường hợp trả kết quả 

trong ngày làm việc tiếp 

theo hoặc phải kéo dài thời 

gian theo quy định thì người 

tiếp nhận hồ sơ phải có giấy 

hẹn ghi rõ thời gian (giờ, 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

2.000đồng/

1trang đối 

với trang 

thứ nhất, 

trang thứ 

hai; từ 

trang thứ 3 

trở lên thu 

1.000/1tran

g, nhưng 

mức thu tối 

đa không 

quá 

200.000đồn

g/1 bản 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTP ngày 03/3/2020 

  - Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016   
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ngày) trả kết quả cho người 

yêu cầu chứng thực 

18  Thủ tục Chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền 

của Việt Nam 

liên kết với cơ 

quan, tổ chức có 

thẩm quyền của 

nước ngoài cấp  

Trong ngày cơ quan, tổ 

chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp 

theo, nếu tiếp nhận yêu cầu 

sau 15 giờ. Đối với trường 

hợp cùng một lúc yêu cầu 

chứng thực bản sao từ nhiều 

loại bản chính giấy tờ, văn 

bản; văn bản chính có nhiều 

trang; yêu cầu số lượng 

nhiều bản sao; nội dung văn 

bản, giấy tờ phức tạp khó 

kiểm tra, đối chiếu mà cơ 

quan, tổ chức thực hiện 

không thể đáp ứng được 

thời hạn quy định nêu trên 

thì thời hạn chứng thực 

được kéo dài thêm: không 

quá 02 ngày làm việc hoặc 

có thể dài hơn theo thỏa 

thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu chứng thực. 

Trường hợp trả kết quả 

trong ngày làm việc tiếp 

theo hoặc phải kéo dài thời 

gian theo quy định thì người 

tiếp nhận hồ sơ phải có giấy 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

10.000đồng

/trường 

hợp(trường 

hợp được 

hiểu là một 

hay nhiêu 

chữ ký 

trong một 

giấy tờ văn 

bản) 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTP ngày 03/3/2020  

  - Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016   
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hẹn ghi rõ thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả cho người 

yêu cầu chứng thực 

19  Thủ tục Chứng 

thực chữ ký 

trong các giấy 

tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực điểm 

chỉ và trường 

hợp người yêu 

cầu chứng thực 

không ký, không 

điểm chỉ được) 

  

Trong ngày tiếp nhận yêu 

cầu hoặc trong ngày làm 

việc tiếp theo, nếu tiếp nhận 

yêu cầu sau 15 giờ. Trường 

hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có giấy hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu 

cầu chứng thực 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

10.000đồng

/trường 

hợp(trường 

hợp được 

hiểu là một 

hay nhiêu 

chữ ký 

trong một 

giấy tờ văn 

bản) 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTP ngày 03/3/2020  

  - Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016   

20  Thủ tục Chứng 

thực sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ 

hợp đồng, giao 

dịch 

Trong ngày cơ quan, tổ 

chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp 

theo, nếu tiếp nhận yêu cầu 

sau 15 giờ. Trường hợp trả 

kết quả trong ngày làm việc 

tiếp thì người tiếp nhận hồ 

sơ phải có giấy hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, ngày) trả kết 

quả cho người yêu cầu 

chứng thực 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

30.000đồng

/ hợp đồng, 

giao dịch 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 - -Thông tư số 

01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020  

  - Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016   
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21  Thủ tục sửa lỗi 

sai sót trong hợp 

đồng, giao dịch 

Thời hạn thực hiện yêu cầu 

chứng thực phải được bảo 

đảm ngày trong ngày cơ 

quan, tổ chức tiếp nhận yêu 

cầu hoặc trong ngày làm 

việc tiếp theo, nếu tiếp nhận 

yêu cầu sau 15 giờ. Trường 

hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có giấy hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu 

cầu chứng thực 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

25.000đồng

/ hợp đồng, 

giao dịch 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 - -Thông tư số 

01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020  

  - Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016   

22   Thủ tục cấp bản 

sao từ bản chính 

hợp đồng, giao 

dịch đã được 

chứng thực 

Trong ngày cơ quan, tổ 

chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp 

theo, nếu tiếp nhận yêu cầu 

sau 15 giờ. Trường hợp trả 

kết quả trong ngày làm việc 

tiếp thì người tiếp nhận hồ 

sơ phải có giấy hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, ngày) trả kết 

quả cho 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

2.000đồng/

trang; từ 

trang thứ 3 

trở lên thu 

1.000đồng/

trang, tối 

đa thu 

không quá 

200.000đồn

g/bản 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 - -Thông tư số 

01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020  

  - Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016   

23  Thủ tục Chứng 

thực chữ ký 

người dịch mà 

người dịch là 

Trong ngày cơ quan, tổ 

chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp 

theo, nếu tiếp nhận yêu cầu 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

10.000đồng

/trường 

hợp(trường 

hợp được 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 - -Thông tư số 

01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020  
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cộng tác viên 

dịch thuật của 

Phòng Tư pháp 

sau 15 giờ hoặc có thể kéo 

dài hơn theo thỏa thuận 

bằng văn bản với người yêu 

cầu chứng thực. Trường 

hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có giấy hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu 

cầu chứng thực 

hiểu là một 

hay nhiêu 

chữ ký 

trong một 

giấy tờ văn 

bản) 

  - Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016   

24  Chứng thực chữ 

ký người dịch 

mà người dịch 

không phải là 

cộng tác viên 

dịch thuật của 

Phòng Tư pháp 

Trong ngày cơ quan, tổ 

chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp 

theo, nếu tiếp nhận yêu cầu 

sau 15 giờ hoặc có thể kéo 

dài hơn theo thỏa thuận 

bằng văn bản với người yêu 

cầu chứng thực. Trường 

hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có giấy hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu 

cầu chứng thực 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

10.000đồng

/trường hợp 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

 - Thông tư số 

20/2015/TT-BTP ngày 

29/12/2015 

- Thông tư số 

226/2016/TT-BTP ngày 

11/11/2016 

 

25  Thủ tục Chứng 

thực hợp đồng, 

giao dịch liên 

quan đến tài sản 

Không quá 02 (hai) ngày 

hoặc ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu 

chứng thực hoặc có thể kéo 

Phòng 

Tư 

pháp 

50.000đồng

/hợp đồng, 

giao dịch 

 
Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

 - Thông tư số 
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là động sản dài thêm theo thỏa thuận 

bằng văn bản với người yêu 

cầu chứng thực. Trường 

hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có giấy hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu 

cầu chứng thực 

huyện quả 20/2015/TT-BTP ngày 

29/12/2015 

- Thông tư số 

226/2016/TT-BTP ngày 

11/11/2016 

 

26  Thủ tục Chứng 

thực văn bản 

thỏa thuận phân 

chia di sản mà di 

sản là động sản 

Không quá 02 ngày hoặc 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ yêu cầu 

chứng thực hoặc có thể kéo 

dài thêm theo thỏa thuận 

bằng văn bản với người yêu 

cầu chứng thực. Trường 

hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có giấy hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu 

cầu chứng thực 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

50.000đồng

/văn bản 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

 - Thông tư số 

20/2015/TT-BTP ngày 

29/12/2015 

- Thông tư số 

226/2016/TT-BTP ngày 

11/11/2016 

 

27  Thủ tục Chứng 

thực văn bản 

khai nhận di sản 

mà di sản là 

động sản 

Không quá 02 ngày hoặc 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ yêu cầu 

chứng thực hoặc có thể kéo 

dài thêm theo thỏa thuận 

bằng văn bản với người yêu 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

50.000đồng

/văn bản 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

 - Thông tư số 

20/2015/TT-BTP ngày 

29/12/2015 
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cầu chứng thực. Trường 

hợp trả kết quả trong ngày 

làm việc tiếp thì người tiếp 

nhận hồ sơ phải có giấy hẹn 

ghi rõ thời gian (giờ, ngày) 

trả kết quả cho người yêu 

cầu chứng thực 

- Thông tư số 

226/2016/TT-BTP ngày 

11/11/2016 

 

28  Thủ tục Cấp bản 

sao từ sổ gốc 
Ngay trong ngày làm việc 

hoặc ngày làm việc tiếp 

theo nếu tiếp nhận 

UBND 

huyện 
  

Nộp hồ 

sơ  

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

 

III. Lĩnh vực nuôi con nuôi ( 01 TTHC ) 

29  Ghi vào sổ Đăng 

ký việc nuôi con 

nuôi việc nuôi 

con nuôi đã 

được giải quyết 

tại cơ quản có 

thẩm quyền ở 

nước ngoài 
Ngay trong ngày tiếp nhận 

hồ sơ. Trưởng hợp phải xác 

minh thì thời hạn giải quyết 

không quá 03 ngày làm việc 

Phòng 

Tư 

pháp 

huyện 

75.000đồng              

(miễn lệ 

phí đối với  

 người có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 

21/3/2011  

- Nghị định số 

24/2019/NĐ-CP ngày 

05/3/2019  

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 10/2020/TT-

BTP ngày 28/12/2020 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 
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IV. Lĩnh vực bồi thường nhà nước ( 02 TTHC ) 

30  Phục hồi danh dự 

15 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản có ý kiến 

đồng ý của người bị thiệt 

hại hoặc yêu cầu của người 

bị thiệt hại về việc khôi 

phục danh dự 

Cơ 

quan 

giải 

quyết 

bồi 

thường 

là cơ 

quản 

quản lý 

trực 

tiếp 

người 

thi hành 

công vụ 

gây 

thiệt hại 

trong 

hoạt 

động 

quản lý 

hành 

chính, 

tố tụng, 

thi hành 

án cấp 

huyện 

Không   
Nộp hồ 

sơ 

-Luật trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước năm 

2017 

-Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018  

- Thông tư số 04/2018/TT-

BTP ngày 17/5/2018 
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31  Thủ tục giải 

quyết yêu cầu 

bồi thường tại 

cơ quan trực tiếp 

quản lý người 

thi hành công vụ 

gây thiệt hại 

90 ngày (92 ngày trường 

hợp nộp qua dịch vụ bưu 

chính) 

Cơ 

quan 

giải 

quyết 

bồi 

thường 

là cơ 

quản 

quản lý 

trực 

tiếp 

người 

thi hành 

công vụ 

gây 

thiệt hại 

trong 

hoạt 

động 

quản lý 

hành 

chính, 

tố tụng, 

thi hành 

án cấp 

huyện 

Không   
Nộp hồ 

sơ 

-Luật trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước năm 

2017 

-Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018  

- Thông tư số 04/2018/TT-

BTP ngày 17/5/2018 
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B- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP XÃ                                                               

NHƯNG UBND HUYỆN THỰC HIỆN DO ĐIỀU KIỆN ĐẶC THÙ (22TTHC) 

I. Lĩnh vực hộ tịch (18 TTHC) 

32  Thủ tục Đăng 

ký khai sinh  

Ngay trong ngày tiếp nhận 

yêu cầu; TH nhận hồ sơ sau 

15 giờ mà không giải quyết 

được ngày thì trả kết quả 

trong ngày làm việc tiếp 

theo 

UBND 

huyện 

- Đăng ký 

khai sinh 

đúng hạn: 

miễn 

- Đăng ký 

khai sinh 

quá hạn: 

8.000đồng 

( miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

 

33  Thủ tục Đăng 

ký kết hôn  

Ngay trong ngày tiếp nhận 

hồ sơ; TH nhận hồ sơ sau 

15 giờ mà không giải quyết 

được ngày thì trả kết quả 

trong ngày làm việc tiếp 

UBND 

huyện 

không 

 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 
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theo; TH cần xác minh điều 

kiện kết hôn của hai bên 

nam, nữ: 05 ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

34  Thủ tục Đăng 

ký nhận cha, 

mẹ, con  

03 ngày; TH cần phải xác 

minh: 08 ngày 

UBND 

huyện 

10.000đồng              

(miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

 

35  Thủ tục Đăng 

ký khai sinh kết 

hợp  nhận cha, 

mẹ, con  

03 ngày; TH cần phải xác 

minh: 08 ngày 

UBND 

huyện 

- Đăng ký 

khai sinh 

đúng hạn: 

miễn 

- Đăng ký 

khai sinh 

quá hạn: 

8.000đồng 

- Đăng ký 

nhận cha, 

mẹ, con: 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 
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10.000đồng 

(miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật  

36  Thủ tục đăng 

ký khai tử  

Ngay trong ngày tiếp nhận 

yêu cầu, trường hợp nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà không 

giải quyết được 03 ngày 

làm việc; TH phải xác minh 

không quá 08 ngày làm việc 

UBND 

huyện 

- Đăng ký 

khai tử 

đúng hạn: 

miễn 

- Đăng ký 

khai tử quá 

hạn: 

8.000đồng 

- Đăng ký 

nhận cha, 

mẹ, con: 

10.000đồng 

(miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 
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công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật  

37  Thủ tục đăng 

ký khai sinh 

lưu động 

05 ngày 
UBND 

huyện 

- Đăng ký 

khai sinh 

đúng hạn: 

miễn 

- Đăng ký 

khai sinh 

quá hạn: 

8.000đồng 

( miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

 

38  Thủ tục đăng 

ký kết hôn lưu 

động 

05 ngày 
UBND 

huyện 

không 

 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 
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quả - Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

39  Thủ tục đăng 

ký khai tử lưu 

động 

05 ngày 
UBND 

huyện 

- Đăng ký 

khai tử 

đúng hạn: 

miễn 

- Đăng ký 

khai tử quá 

hạn: 

8.000đồng 

- Đăng ký 

nhận cha, 

mẹ, con: 

10.000đồng 

(miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 
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khuyết tật 

40  Thủ tục đăng 

ký giám hộ  

03 ngày 

 

UBND 

huyện 

Không 

 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Bộ luật Dân sự năm 2015 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

 

41  Thủ tục đăng 

ký chấm dứt 

giám hộ  

02 ngày 
UBND 

huyện 

Không 

 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Bộ luật Dân sự năm 2015 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

42  Thủ tục đăng 

ký thay đổi, cải 

chính, bổ sung 

hộ tịch 

- Thay đổi, cải chính: 03 

ngày; TH phải xác minh: 06 

ngày 

- Bổ sung thông tin hộ tịch: 

ngay trong ngày; TH nhận 

hồ sơ sau 15 giờ mà không 

giải quyết được ngày thì trả 

kết quả trong ngày làm việc 

tiếp theo; 

UBND 

huyện 

10.000đồng

(miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Bộ luật Dân sự năm 2015 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 
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 nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

43  Thủ tục  Cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân 

03 ngày; TH cần phải gửi 

văn bản xác minh: 23 ngày 

UBND 

huyện 

5.000đồng 

(miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư số 15/2015/TT-

BTP ngày 16/11/2015 

44  Thủ tục  Đăng 

ký lại khai sinh  

05 ngày; TH phải có văn 

bản xác minh: 25 ngày làm 

việc 

UBND 

huyện 

8.000đồng 

( miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

HĐND TP Hải Phòng  
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người 

khuyết tật) 

 

45  Thủ tục Đăng 

ký khai sinh 

cho người đã 

có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

05 ngày; TH phải có văn 

bản xác minh: 25 ngày làm 

việc 

UBND 

huyện 

8.000đồng 

( miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

46  Thủ tục Đăng 

ký lại kết hôn 

05 ngày; TH phải có văn 

bản xác minh: 25 ngày làm 

việc 

UBND 

huyện 

30.000đồng              

( miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 
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47  Thủ tục Đăng 

ký lại khai tử 

05 ngày; TH phải có văn 

bản xác minh: 10 ngày làm 

việc 

UBND 

huyện 

8.000đồng              

(miễn lệ 

phí cho 

người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật) 

 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

 

48  Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng 

ký khai sinh, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho 

trẻn em dưới 6 

tuổi 

Đăng ký khai sinh: trong 

ngày tiếp nhận hồ sơ yêu 

cầu; TH nhận hồ sơ sau 15 

giờ mà không giải quyết 

được ngày thì trả kết quả 

trong ngày làm việc tiếp 

theo (nếu người dân muốn 

nhận riêng kết quả từng hồ 

sơ). Cấp thẻ BHYT: 07 

ngày. Trường hợp cần xác 

minh thì thời gian được kéo 

dài thêm không quá 02 ngày 

làm việc 

UBND 

huyện – 

Bảo 

hiểm 

huyện 

ĐKKS: 

8.000đồng/

1 bản 

sao(miễn lệ 

phí đối với  

ĐKKS 

đúng hạn 

và ĐKKS 

cho người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

Mức độ 

3 

Nộp hồ 

sơ  

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Luật BHYT năm 2008 

sửa đổi năm 2014  

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư liên tịch số 

05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BHYT ngày 

15/5/2015 
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khuyết tật). 

Cấp thẻ 

BHYT: 

miễn 

               

49  Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng 

ký khai sinh, 

đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho 

trẻn em dưới 6 

tuổi 

Đăng ký khai sinh: trong 

ngày tiếp nhận hồ sơ yêu 

cầu; TH nhận hồ sơ sau 15 

giờ mà không giải quyết 

được ngày thì trả kết quả 

trong ngày làm việc tiếp 

theo (nếu người dân muốn 

nhận riêng kết quả từng hồ 

sơ). ĐK thường trú, Cấp thẻ 

BHYT: 07 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ.  

UBND 

huyện - 

Công 

an 

huyện - 

Bảo 

hiểm 

huyện 

ĐKKS: 

8.000đồng/

1 bản 

sao(miễn lệ 

phí đối với  

ĐKKS 

đúng hạn 

và ĐKKS 

cho người 

thuộc gia 

đình có 

công với 

cách mạng, 

thuộc hộ 

nghèo, 

người 

khuyết tật).  

-ĐKTT: 

15.000 

đồng 

-Cấp thẻ 

BHYT: 

miễn 

               

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật cư trú năm 2020 

- Luật Hộ tịch năm 2014 

- Luật BHYT năm 2008 

sửa đổi năm 2014  

- Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015  

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 

- Thông tư số 04/2020/TT-

BTP ngày 28/5/2020 

- Thông tư liên tịch số 

05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BHYT ngày 

15/5/2015 
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II. Lĩnh vực chứng thực (01 TTHC) 

50  Chứng thực Di 

chúc 

 Không quá 02 (hai) ngày 

làm việc hoặc có thể kéo 

dài thêm theo thỏa thuận 

bằng văn bản với người yêu 

cầu chứng thực kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ yêu cầu 

chứng thực hoặc có thể kéo 

dài thêm theo thỏa thuận 

bằng văn bản với người yêu 

cầu chứng thực. Trường 

hợp kéo dài thời hạn giải 

quyết thì người tiếp nhận hồ 

sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, ngày) trả kết 

quả cho người yêu cầu 

 

UBND 

huyện 

50.000đồng

/di chúc 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTP ngày 03/3/2020 

- Thông tư số 

226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 

  

 

III. Lĩnh vực nuôi con nuôi ( 03TTHC) 

51  Đăng ký việc 

nuôi con nuôi 

trong nước 

30 ngày 
UBND 

huyện 

400.000đồn

g              

(miễn lệ 

phí đối với 

TH cha 

dượng hoặc 

mẹ kế nhận 

con riêng 

của vợ 

hoặc 

chồng; cô, 

 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Nuôi con nuôi năm 

2010 

- Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 

21/3/2011  

- Nghị định số 

24/2019/NĐ-CP ngày 

05/3/2019  
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cậu, dì, 

chú, bác 

ruột nhận 

cháu làm 

con nuôi; 

nhận các 

trẻ em sau 

làm con 

nuôi: trẻ 

khuyết tật, 

nhiễm 

HIV-AID,  

 người có 

công với 

cách mạng 

nhận con 

nuôi 

 

52  Đăng ký lại 

việc nuôi con 

nuôi trong nước 

05 ngày 
UBND 

huyện 

Không  

 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Nuôi con nuôi năm 

2010 

- Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 

21/3/2011  

- Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP ngày 

08/7/2016 

- Thông tư số 10/2010/TT-

BTP ngày 28/12/2020 

- Thông tư số 
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267/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 

 

53  Giải quyết người 

nước ngoài ở 

khu vực biên 

giới nước láng 

giềng nhận trẻ 

em làm con nuôi 

30 ngày 
UBND 

huyện 

Không  

 
 

Nộp hồ 

sơ và 

trả kết 

quả 

- Luật Nuôi con nuôi năm 

2010 

- Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 

21/3/2011  

- Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP ngày 

08/7/2016 

- Thông tư số 10/2010/TT-

BTP ngày 28/12/2020 

- Thông tư số 

267/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 

 

 

 

  

 

 


