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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
Nam Định, ngày     tháng     năm 2022 

 

              Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định. 

 

 Ngày 06/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, kỳ họp 

thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định (có văn bản kèm 

theo). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 16/7/2022 và thay thế Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

 Để triển khai thực hiện thống nhất các quy định của Nghị quyết số 

81/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp 

đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo triển khai một 

số công việc sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 

81/2022/NQ-HĐND tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã và nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương. 

 2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Nam Định, UBND các 

xã, phường, thị trấn và công chức Tư pháp – Hộ tịch nghiên cứu triển khai thực 

hiện nghiêm túc các quy định của Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐND ngày 

06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Tư pháp (Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ Tư pháp) để kịp thời hướng 

dẫn giải quyết./. 
 

 
 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - Đ/c Giám đốc Sở; 

 - Lưu: VT, HCTP-BTTP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lý 
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