
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3269 /STP-HCTP Lạng Sơn, ngày 12 tháng  9 năm 2019 

V/v hướng dẫn mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí hộ tịch, phí chứng thực; 

niêm yết các quy định về 
TTHC lĩnh vực tư pháp 

 

 
Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 

    
Trong thời gian qua ,việc triển khai các quy định của pháp luật về lệ phí 

hộ tịch, phí chứng thực đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên qua công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm tra, giám sát 

cho thấy vẫn còn một số cơ quan đăng ký hộ tịch, chứng thực chưa thực hiện 

đúng, đủ các quy định của pháp luật về phí, lệ phí.  

Để việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực trên 

địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đề 

nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã thực 

hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí hộ tịch, chứng thực; kịp thời rà soát 

sửa đổi, thay thế, niêm yết mức thu phí, lệ phí hộ tịch, chứng thực tại trụ sở 

cơ quan, đơn vị theo đúng quy định 

a) Về lệ phí hộ tịch, phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 

hộ tịch:  

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/2017/QĐ-

UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

04/2019/QĐ-UBND theo đó đã bãi bỏ một số nội dung quy định mức thu áp 

dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Sở Tư pháp, UBND cấp 

huyện và UBND cấp xã quy định khoản 3 Điều 1 Quyêt định số 49/2017/QĐ-

UBND, cụ thể:  

- Bãi bỏ mức thu áp dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tại 
UBND cấp xã (số thứ tự đ mục 1 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND). 

- Bãi bỏ mức thu áp dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tại 
UBND cấp huyện (số thứ tự e mục 2 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND). 

- Bãi bỏ mức thu áp dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Sở 
Tư pháp (số thứ tự a mục 3 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND). 
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Mức thu phí áp dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã hiện nay được hiện theo Điều 4 

(số thứ tự 4) Thông tư số 281/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ 

thể: Phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch: 8.000 đồng/bản 

sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký. 

b) Về phí chứng thực: 

Hiện nay phí chứng thực áp dụng tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã được 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng 

thực (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017).  

Sở Tư pháp đã có Công văn số 264/STP-HCTP ngày 23/01/2017; Công 

văn số 3570/STP-HCTP ngày 24/11/2017; Công văn số 4198/STP-

HCTP&BTTP ngày 09/11/2018... để hướng dẫn thực hiện các quy định có liên 

quan đến phí chứng thực. Đề nghị Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thực hiện thu, 

nộp và quản lý phí chứng thực theo đúng quy Thông tư số 226/2016/TT-BTC và 

các văn bản hướng dẫn nêu trên. 

2. Thực hiện niêm yết, công khai các bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực 

Tư pháp theo đúng quy định, cụ thể:  

a) Đối với lĩnh vực hộ tịch: Niêm yết danh mục và nội dung 16 TTHC 

theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; danh mục và nội 

dung 21 TTHC theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Đối với lĩnh vực chứng thực: Niêm yết danh mục và nội dung 12 

TTHC theo Quyết định 1190/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục một số TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng 

thực và lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

c) Đối với lĩnh vực bồi thường nhà nước: Niêm yết danh mục và nội dung 

02 TTHC theo Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh 

Lạng Sơn; 
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d) Đối với lĩnh vực hòa giải ở cơ sở: Niêm yết danh mục và nội dung 01 

TTHC theo Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế, bãi bỏ 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh 

Lạng Sơn;  

đ) Đối với lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật: Niêm yết danh mục và 

nội dung 02 TTHC theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực phổ 

biến, giáo dục pháp luật và hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

e) Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp: 

Niêm yết đầy đủ danh mục và nội dung TTHC đã được công bố thực hiện tại Bộ 

phận một cửa theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố danh mục TTHC tiếp nhận và không 

tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

tỉnh Lạng Sơn (trong đó, công bố 33/33 TTHC lĩnh vực tư pháp thực hiện tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện, 39/42 lĩnh vực tư pháp thực hiện tại Bộ phận một cửa 

cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh). 

3. Định kỳ hàng năm, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức 

kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực trên địa 

bàn; việc niêm yết, công khai các bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, kịp 

thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi sai sót và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để 

có hướng dẫn, chỉ đạo chung trên địa bàn tỉnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- PTP các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Trang thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, VP, HCTP&BTTP.  
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Sơn 
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