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                                     Kính gửi:  

 

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 
  

 
 

Ngày 03/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp 

thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Nghị 

quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh); sau 

đó Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 2775/UBND-TH 

ngày 19/7/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 4.  

Để việc triển khai thi hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh được thống nhất và đồng bộ, Sở Tư pháp đề nghị Uỷ ban 

nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND, 

trong đó tập trung vào điểm mới của Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND so với 

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang tới cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.   

2. Quán triệt thực hiện nghiêm việc thu lệ phí hộ tịch theo quy định tại 

Điều 2 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND, trong đó lưu ý mức thu đối với thủ tục 

đăng ký khai tử thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã có sự thay đổi so với Nghị 

quyết số 12/2017/NQ-HĐND (tăng mức thu từ 5.000 đồng/trường hợp lên 8.000 

đồng/trường hợp).  

3. Áp dụng miễn lệ phí hộ tịch đảm bảo đúng, đủ các đối tượng được miễn 

lệ phí quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND, gồm: Người có 

công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc hộ 

nghèo, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số ở các xã 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định; 



đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ, đăng ký 

chấm dứt giám hộ, đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước 

thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã (Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND bổ sung 

thêm đối tượng được miễn lệ phí hộ tịch là trẻ em, người cao tuổi, người dân tộc 

thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).   

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị kịp 

thời tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp./.   

(Gửi kèm theo Văn bản này Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh). 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;  
- UBND tỉnh            (báo cáo); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở;  
- Như trên (chỉ đạo t/hiện); 
- Phòng TP huyện, TP;  
- Website Sở TP (đăng tải); 
- Lưu: VT, BT&HCTP (N.T. Hoà) 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Hữu Trúc  
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