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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố
quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 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 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC;
Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố
quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 của Ban Kinh tế

- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 341/2020/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định
về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:
“a) Đăng ký hộ tịch cho trẻ em, người thuộc gia đình có công với cách mạng,
người thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố, người khuyết tật, người cao tuổi, đồng
bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Phụ lục I - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp
dụng tại Ủy ban nhân dân phường, xã như sau:
05

Thay đổi, cải chính hộ tịch (bao gồm Cải chính nội dung
đăng ký khai tử)

Miễn thu

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục II Phụ lục II - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ
tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện như sau:
01 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

25.000

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung thu lệ phí đăng ký hộ tịch tại Phụ lục I và
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng
và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
1. Bãi bỏ nội dung về mức thu lệ phí đăng ký thay đổi giám hộ tại khoản 9 Phụ
lục I - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường, xã.
2. Bãi bỏ nội dung về mức thu lệ phí đăng ký thay đổi giám hộ tại khoản 8,
Mục I, Phụ lục II - Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân
quận, huyện.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành
phố biểu quyết thông qua.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo
đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 20212026 thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2022./.
CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết

