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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Ngày 17/7/2021, HĐND tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 

14/2021/NĐ-HĐND về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 

10/7/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. Nghị quyết số 14/2021/NĐ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 27/7/2021. 

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định bãi bỏ quy định về thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ 

tịch tại mục I.5 và mục II.6 Phụ biểu mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND. 

Tuy nhiên, sau gần một tháng triển khai thực hiện, ở một số địa phương trên 

địa bàn huyện đã không có sự thống nhất trong việc thu lệ phí, cụ thể: có địa 

phương vẫn thực hiện thu 3.000 đồng/bản nhưng cũng có địa phương không thực 

hiện việc thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

Căn cứ Thông tư số 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. Để thống nhất áp dụng Nghị 

quyết số 14/2021/NĐ-HĐND và Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND trên địa bàn 

huyện đảm bảo theo đúng quy định, Phòng Tư pháp đề nghị UBND các xã thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau: 

- Khi tiếp nhận, trả kết quả và thu lệ phí giải quyết thủ tục cấp bản sao trích 

lục hộ tịch thì trong biên lai thay vì ghi là lệ phí cấp bản sao trích hộ tịch 3.000 

đồng/bản như trước đây thì nay ghi là phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở 

dữ liệu hộ tịch và thực hiện thu 8.000 đồng/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã 

đăng ký. 

- Niêm yết công khai mức thu lệ phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở 

dữ liệu hộ tịch tại bộ phận một cửa ở địa phương theo quy định. 

 Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Hệ thống quản lý văn bản&điều hành; 

- Lưu: VT. 
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