
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND Diễn Châu, ngày       tháng  11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

 giải quyết của Phòng Tư pháp và UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

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

kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ 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 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức hành nghề 

Công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 về công bố thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hộ tịch và luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp và UBND huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An, gồm 32 thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

1. 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch. 

2. 12 thủ tục hành chính  trong lĩnh vực chứng thực. 

3. 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước. 

4. 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi. 

5. 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 642/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 về công khai TTHC lĩnh vực Tư pháp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp và UBND huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND  và UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp, 

Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp (bc); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Mạnh Hiên 

 

 

 

 



ỦY BẢN NHÂN DÂN  

HUYỆN DIỄN CHÂU 

 
 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, PHÒNG TƯ PHÁP    

(Ban hành kèm Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /11/2022 

của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

I.  LĨNH VỰC HỘ TỊCH (16 thủ tục)  

1 

Thủ tục đăng ký 

khai sinh 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 ngay 

thì trả kết quả 

trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

- Người có yêu cầu đăng ký khai 

sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho người khác thực hiện 

việc đăng ký khai sinh; 

- Người thực hiện việc đăng ký 

khai sinh có thể nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

- Đăng ký khai 

sinh không 

đúng hạn: 

70.000 đồng/hồ 

sơ 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
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các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

 

2 

Thủ tục đăng ký 

kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 

 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

- Người yêu cầu đăng ký kết hôn 

trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện (bên nam 

hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp 

hồ sơ mà không cần có văn bản ủy 

quyền của bên còn lại). 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn  

 

- 1.300.000 

đồng/hồ sơ. 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, 

người thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

3 

Thủ tục đăng ký 

khai tử có yếu tố 

- Ngay trong 

ngày tiếp nhận 

- Người có yêu cầu đăng ký khai 

tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho người khác thực hiện 

- 70.000 đồng/ 

hồ sơ; 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
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nước ngoài hồ sơ; 

- Trường hợp 

nhận hồ sơ sau 

15 giờ mà không 

giải quyết được 

ngay thì trả kết 

quả trong ngày 

làm việc tiếp 

theo. 

- Trường hợp 

cần xác minh thì 

thời hạn giải 

quyết không quá 

03 ngày làm 

việc. 

việc đăng ký khai tử; 

- Người thực hiện việc đăng ký 

khai tử có thể nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính đến Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện có thẩm quyền; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

4 

Thủ tục đăng ký 

nhận cha, mẹ, con 

có yếu tố nước 

ngoài 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

- Người có yêu cầu đăng ký nhận 

cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) 

trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 

- 1.300.000 

đồng/hồ sơ; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014; 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

 



6 

 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

 - Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

5 

Thủ tục đăng ký 

khai sinh kết hợp 

đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

- Người có yêu cầu đăng ký khai 

sinh và nhận cha, mẹ, con (một 

hoặc hai bên) nộp hồ sơ trực tiếp 

tại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn  

 

- 70.000 

đồng/hồ sơ đối 

với việc đăng 

ký khai sinh 

không đúng 

hạn; 

- 1.300.000 

đồng/ hồ sơ đối 

với việc đăng 

ký nhận cha, 

mẹ, con; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014; 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
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cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

6 

Thủ tục đăng ký 

giám hộ có yếu tố 

nước ngoài 

- 05 ngày làm 

việc đối với việc 

đăng ký giám hộ 

cử. 

- 03 ngày làm 

việc đối với việc 

đăng ký giám hộ 

đương nhiên. 

 

- Người có yêu cầu đăng ký giám 

hộ trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho người khác thực hiện 

việc đăng ký giám hộ; 

- Người thực hiện việc đăng ký 

giám hộ có thể nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính đến Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

- 70.000 

đồng/hồ sơ; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

- Bộ luật Dân sự. 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

7 Thủ tục đăng ký 2 ngày làm việc - Người có yêu cầu đăng ký chấm - 70.000 - Bộ luật Dân sự;  
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chấm dứt giám hộ 

có yếu tố nước 

ngoài 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

dứt giám hộ trực tiếp thực hiện 

hoặc ủy quyền cho người khác 

nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt giám 

hộ; 

- Người nộp hồ sơ đăng ký chấm 

dứt giám hộ có thể nộp trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính đến Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

đồng/hồ sơ; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

8 

Thủ tục thay đổi, 

cải chính, bổ sung 

hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

- Trong ngày 

làm việc đối với 

việc bổ sung hộ 

tịch. Trường hợp 

nhận hồ sơ sau 

15 giờ mà không 

giải quyết được 

ngay thì trả kết 

quả trong ngày 

- Người có yêu cầu đăng ký thay 

đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc trực tiếp thực 

hiện hoặc ủy quyền cho người 

khác thực hiện; 

- Người thực hiện đăng ký thay 

đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc có thể nộp hồ 

sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ 

- Đối với 

trường hợp 

thay đổi, cải 

chính hộ tịch 

cho người từ 

16 tuổi trở lên; 

xác định lại 

dân tộc: 25.000 

đ/hồ sơ 

- Bộ luật Dân sự; 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 
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làm việc tiếp 

theo. 

- 03 ngày làm 

việc đối với việc 

thay đổi, cải 

chính hộ tịch, 

xác định lại dân 

tộc. Trường hợp 

cần xác minh thì 

thời hạn được 

kéo dài không 

quá 06 ngày làm 

việc 

thống bưu chính đến Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

- Đối với 

trường hợp 

thay đổi, cải 

chính hộ tịch, 

bổ sung hộ tịch 

có yếu tố nước 

ngoài: 60.000 

đ/ hồ sơ, 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

9 
Thủ tục ghi vào 

Sổ hộ tịch việc hộ 

Ngay trong ngày 

tiếp nhận hồ sơ, 

- Người có yêu cầu ghi chú thay 

đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài 

- 60.000 

đồng/hồ sơ; 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
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tịch khác của 

công dân Việt 

Nam 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). 

trường hợp nhận 

hồ sơ sau 15 giờ 

mà không giải 

quyết được ngay 

thì trả kết quả 

trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

Trong trường 

hợp phải xác 

minh thì thời 

hạn giải quyết 

không quá 3 

ngày làm việc. 

trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 

cho người khác thực hiện việc ghi 

chú; 

- Người thực hiện việc ghi chú có 

thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 

hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân huyện; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

toàn trình: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

10 

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 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ. Trường hợp 

cần xác minh thì 

thời hạn giải 

quyết không quá 

10 ngày làm 

việc. 

- Người có yêu cầu ghi chú kết 

hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho người khác thực hiện 

việc ghi chú kết hôn; 

- Người thực hiện việc ghi chú kết 

hôn có thể nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính đến Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- 60.000 

đồng/hồ sơ; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

- Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 
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-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

toàn trình: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

11 

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. 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ. Trường hợp 

cần xác minh thì 

thời hạn giải 

quyết không quá 

10 ngày làm 

việc. 

- Người có yêu cầu ghi chú ly hôn 

trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 

cho người khác thực hiện việc ghi 

chú ly hôn; 

- Người thực hiện việc ghi chú ly 

hôn có thể nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính đến Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện có thẩm quyền; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

toàn trình: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

- 60.000 

đồng/hồ sơ; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

12 Thủ tục đăng ký - 05 ngày làm - Người có yêu cầu đăng ký lại - 70.000 - Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;  
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lại khai sinh có 

yếu tố nước ngoài 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; 

- Trường hợp 

phải có văn bản 

xác minh thì thời 

hạn giải quyết 

không quá 25 

ngày. 

khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc 

ủy quyền cho người khác thực 

hiện việc đăng ký lại khai sinh; 

- Người thực hiện việc đăng ký lại 

khai sinh có thể nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

đồng/hồ sơ; 

- - Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

13 

Thủ tục đăng ký 

khai sinh có yếu 

tố nước ngoài cho 

người đã có hồ 

sơ, giấy tờ cá 

nhân 

- 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; 

- Trường hợp 

phải xác minh 

thì thời hạn giải 

quyết không quá 

25 ngày. 

- Người có yêu cầu đăng ký khai 

sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

quyền cho người khác thực hiện 

việc đăng ký khai sinh; 

- Người thực hiện việc đăng ký 

khai sinh có thể nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- 70.000 

đồng/hồ sơ; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
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-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

14 

Thủ tục đăng ký 

lại kết hôn có yếu 

tố nước ngoài 

- 05 ngày làm 

việc. 

- Trường hợp 

phải xác minh 

thì thời hạn giải 

quyết không quá 

25 ngày. 

- Người có yêu cầu đăng ký lại kết 

hôn phải trực tiếp nộp hồ sơ tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(bên nam hoặc bên nữ có thể trực 

tiếp nộp hồ sơ mà không cần có 

văn bản ủy quyền của bên còn 

lại). 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn  

 

- 1.300.000 

đồng/ hồ sơ; 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, 

người thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

15 
Thủ tục đăng ký 

lại khai tử có yếu 

- 05 ngày làm 

việc. 

- Người có yêu cầu đăng ký lại 

khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy 

- 70.000 

đồng/hồ sơ; 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
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tố nước ngoài - Trường hợp 

phải xác minh 

thì thời hạn giải 

quyết không quá 

10 ngày. 

quyền cho người khác thực hiện 

đăng ký lại khai tử; 

- Người thực hiện việc đăng ký lại 

khai tử có thể nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính đến Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

một phần 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

- Miễn lệ phí 

cho người 

thuộc gia đình 

có công với 

cách mạng, trẻ 

em, người 

thuộc hộ 

nghèo, người 

cao tuổi, người 

khuyết tật, 

đồng bào dân 

tộc thiểu số ở 

các xã có điều 

kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND ngày 14/7/2022 của 

HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

16 

Thủ tục cấp bản 

sao trích lục hộ 

tịch 

Ngay trong ngày 

tiếp nhận hồ sơ, 

trường hợp nhận 

hồ sơ sau 15 giờ 

mà không giải 

quyết được ngay 

thì trả kết quả 

trong ngày làm 

việc tiếp theo. 

- Người có yêu cầu cấp bản sao 

trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện 

hoặc ủy quyền cho người khác 

thực hiện yêu cầu cấp bản sao 

trích lục hộ tịch; 

- Người thực hiện yêu cầu cấp bản 

sao trích lục hộ tịch có thể trực 

tiếp nộp hồ sơ; cơ quan, tổ chức 

có yêu cầu cấp bản sao trích lục 

hộ tịch có thể trực tiếp gửi văn 

bản yêu cầu tại Cơ quan quản lý 

8.000 đồng/bản 

sao 

 

 

 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

 



15 

 

cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm 

quyền hoặc gửi hồ sơ, văn bản 

yêu cầu qua hệ thống bưu chính; 

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

toàn trình: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư 281/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí khai thác, sử dụng thông 

tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 

xác nhận có quốc tịch Việt Nam, 

phí xác nhận là người gốc Việt 

Nam, lệ phí quốc tịch 

II LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (12 thủ tục)  

1 
Thủ tục cấp bản 

sao từ sổ gốc 

- Ngay trong 

ngày hoặc trong 

ngày làm việc 

tiếp theo, nếu 

tiếp nhận yêu 

cầu sau 15 giờ. 

- Trong trường 

hợp yêu cầu cấp 

bản sao từ sổ 

gốc được gửi 

qua bưu điện thì 

thời hạn được 

thực hiện ngay 

sau khi cơ quan, 

tổ chức nhận đủ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 

hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện 

đến cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc. 

 

Không 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ bản chính, chứng thực 

chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch. 
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hồ sơ hợp lệ 

theo dấu bưu 

điện đến 

2 

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. 

- Ngay trong 

ngày 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; bản 

chính có nhiều 

trang; yêu cầu số 

lượng nhiều bản 

sao; nội dung 

giấy tờ, văn bản 

phức tạp khó 

kiểm tra, đối 

chiếu mà cơ 

quan, tổ chức 

thực hiện chứng 

thực không thể 

đáp ứng được 

thời hạn quy 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại  Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ 

yêu cầu qua dịch vụ bưu chính 

- Nộp hồ sơ chứng thực bản sao 

điện tử theo địa chỉ 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 

 

+ 

2.000đ/trang; 

+ Từ trang 

thứ 3 trở lên 

thu 1.000 

đ/trang, tối đa 

thu không 

quá 

200.000đ/bản 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực;  

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công 

chứng; phí chứng thực; phí thẩm 

định tiêu chuẩn, điều kiện hành 

nghề công chứng; phí thẩm định 

điều kiện hoạt động văn phòng 
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định nêu trên thì 

thời hạn chứng 

thực được kéo 

dài thêm không 

quá 02 (hai) 

ngày làm việc 

hoặc có thể dài 

hơn theo thỏa 

thuận bằng văn 

bản. 

công chứng; lệ phí cấp thẻ công 

chứng viên; 

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao 

áp dụng tại các cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài. 

3 

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 hoặc 

chứng nhận 

- Ngay trong 

ngày 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; bản 

chính có nhiều 

trang; yêu cầu số 

lượng nhiều bản 

sao; nội dung 

giấy tờ, văn bản 

phức tạp khó 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại  Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ 

yêu cầu qua dịch vụ bưu chính 

- Nộp hồ sơ chứng thực bản sao 

điện tử theo địa chỉ 

http://dichvucong.gov.vn 

 

 

+ 2.000 

đ/trang; 

+ Từ trang 

thứ 3 trở lên 

thu 1.000 

đồng/trang, 

tối đa thu 

không quá 

200.000 

đồng/bản. 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực; 

 - Thông tư số 257/2016/TT-BTC 
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kiểm tra, đối 

chiếu mà cơ 

quan, tổ chức 

thực hiện chứng 

thực không thể 

đáp ứng được 

thời hạn quy 

định nêu trên thì 

thời hạn chứng 

thực được kéo 

dài thêm không 

quá 02 (hai) 

ngày làm việc 

hoặc có thể dài 

hơn theo thỏa 

thuận bằng văn 

bản. 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công 

chứng; phí chứng thực; phí thẩm 

định tiêu chuẩn, điều kiện hành 

nghề công chứng; phí thẩm định 

điều kiện hoạt động văn phòng 

công chứng; lệ phí cấp thẻ công 

chứng viên; 

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao 

áp dụng tại các cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài. 

4 

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 

thể ký, không thể 

điểm chỉ được) 

Ngay trong ngày 

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 theo thì 

người tiếp nhận 

hồ sơ phải có 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện, hoặc ngoài trụ 

sở của cơ quan thực hiện chứng 

thực nếu người yêu cầu chứng 

thực thuộc diện già yếu, không thể 

đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm 

giam, thi hành án phạt tù hoặc có 

lý do chính đáng khác. 

 

10.000 

đ/trường hợp 

(trường hợp 

được tính là 

một hoặc 

nhiều chữ ký 

trong một 

giấy tờ, văn 

bản) 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 
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phiếu hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả 

cho người yêu 

cầu chứng thực. 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực; 

 - Thông tư số 257/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công 

chứng; phí chứng thực; phí thẩm 

định tiêu chuẩn, điều kiện hành 

nghề công chứng; phí thẩm định 

điều kiện hoạt động văn phòng 

công chứng; lệ phí cấp thẻ công 

chứng viên; 

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao 

áp dụng tại các cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài. 

5 

Thủ tục chứng 

thực việc sửa đổi, 

bổ sung, hủy bỏ 

hợp đồng, giao 

dịch 

Ngay trong 

ngày hoặc trong 

ngày làm việc 

tiếp theo, nếu 

tiếp nhận yêu 

cầu sau 15 giờ. 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

30.000 

đồng/hợp 

đồng, giao 

dịch. 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch;  

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC 
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Trường hợp trả 

kết quả trong 

ngày làm việc 

tiếp theo thì 

người tiếp nhận 

hồ sơ phải có 

phiếu hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả 

cho người yêu 

cầu chứng thực. 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

6 

Thủ tục sửa lỗi 

sai sót trong hợp 

đồng, giao dịch 

Ngay trong ngày 

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 theo thì 

người tiếp nhận 

hồ sơ phải có 

phiếu hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả 

cho người yêu 

cầu chứng thực. 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

25.000 

đồng/hợp 

đồng, giao 

dịch. 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 
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chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

7 

Thủ tục cấp bản 

sao có chứng thực 

từ bản chính hợp 

đồng, giao dịch 

đã được chứng 

thực 

Ngay trong ngày 

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 theo thì 

người tiếp nhận 

hồ sơ phải có 

phiếu hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả 

cho người yêu 

cầu chứng thực. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện hoặc gửi yêu 

cầu qua bưu điện đến cơ quan, tổ 

chức lưu sổ gốc. 

 

+ 2.000 

đ/trang; 

+ Từ trang 

thứ 3 trở lên 

thu 

1.000đ/trang, 

tối đa thu 

không quá 

200.000đ/bản 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

 - Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

 

8 

Thủ tục chứng 

thực chữ ký 

người dịch mà 

người dịch là 

cộng tác viên dịch 

thuật của Phòng 

Tư pháp 

Ngay trong 

ngày 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 theo thì 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

10.000 đồng/ 

trường hợp 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

 - Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
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người tiếp nhận 

hồ sơ phải có 

phiếu hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả 

cho người yêu 

cầu chứng thực. 

chứng thực; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

9 

Thủ tục chứng 

thực chữ ký 

người dịch mà 

người dịch không 

phải là cộng tác 

viên dịch thuật 

của Phòng tư 

pháp 

Ngay trong 

ngày 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 theo thì 

người tiếp nhận 

hồ sơ phải có 

phiếu hẹn ghi rõ 

thời gian (giờ, 

ngày) trả kết quả 

cho người yêu 

cầu chứng thực. 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

10.000 đồng/ 

trường hợp 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí chứng thực; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

 

10 
Thủ tục chứng 

thực hợp đồng, 

Không quá 02 

(hai) ngày làm 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

50.000 

đồng/hợp 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 
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giao dịch liên 

quan đến tài sản 

là động sản 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

yêu cầu chứng 

thực hoặc có thể 

kéo dài hơn 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 

chứng thực. 

UBND cấp huyện đồng, giao 

dịch 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch;  

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

 

11 

Thủ tục chứng 

thực văn bản thỏa 

thuận phân chia 

di sản mà di sản 

là động sản 

Không quá 02 

(hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

yêu cầu chứng 

thực hoặc có thể 

kéo dài hơn theo 

thỏa thuận bằng 

văn bản với 

người yêu cầu 

chứng thực. 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

50.000 

đồng/hợp 

đồng, giao 

dịch 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

 - Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng thực; 
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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 

chứng thực. 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

của Chính phủ về cấp bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

 

12 

Thủ tục chứng 

thực văn bản khai 

nhận di sản mà di 

sản là động sản 

 

Không quá 02 

(hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

yêu cầu chứng 

thực hoặc có thể 

kéo dài hơn 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 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

50.000 

đồng/hợp 

đồng, giao 

dịch 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

 - Thông tư số 226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng 

thực. 

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của 

Chính phủ về cấp bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch. 
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chứng thực 

III. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (2 thủ tục)  

1 

Thủ tục giải quyết 

yêu cầu bồi 

thường tại cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người thi 

hành công vụ gây 

thiệt hại 

34 ngày, đối với 

trường hợp phức 

tạp tối đa là 54 

ngày. Trường 

hợp 2 bên thỏa 

thuận thì thời 

hạn kéo dài 

thêm tối đa 25 

ngày 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu 

chính đến cơ quan giải quyết bồi 

thường. 

 

Không 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước năm 2017; 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước; 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP 

ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành một số biểu mẫu 

trong công tác bồi thường nhà nước 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
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2 
Thủ tục 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 

phục hồi danh 

dự. 

Văn bản yêu cầu được gửi trực 

tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 

đến cơ quan quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại. 

 

Không 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước năm 2017; 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước; 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP 

ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành một số biểu mẫu 

trong công tác bồi thường nhà nước 

 

IV. THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI (01)  

1. 

Ghi vào Sổ đăng 

ký nuôi con nuôi 

việc nuôi con 

nuôi đã được giải 

quyết tại cơ quan 

có thẩm quyền 

của nước ngoài 

- Ngay trong 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Trường hợp 

phải xác minh 

thì thời hạn giải 

quyết không quá 

03 ngày làm 

việc. 

 

- Người có yêu cầu có thể trực 

tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 

người khác thực hiện; 

- Người thực hiện có thể nộp hồ 

sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ 

thống bưu chính đến Bộ phận một 

cửa của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có thẩm quyền; 

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 

60.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

 - Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 

21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 

05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 

năm 2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-68-2018-nd-cp-huong-dan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-368094.aspx
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ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con 

nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động 

của tổ chức con nuôi nước ngoài; 

- Thông tư số 267/2016/TT - BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa 

đổi giấy phép hoạt động của tổ chức 

con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

 - Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 

28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn việc ghi chép, sử 

dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu 

giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An. 

V LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (1 thủ tục)  
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1.  

Thủ tục Thực 

hiện hỗ trợ khi 

hòa giải viên gặp 

tai nạn hoặc rủi ro 

ảnh hưởng đến 

sức khỏe, tính 

mạng trong khi 

thực hiện hoạt 

động hòa giải 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Người thực hiện Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính đến Bộ phận một cửa 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

có thẩm quyền. 

 

Không 

- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 

2013; 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP 

ngày 27/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hòa giải 

ở cơ sở. 
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