
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục III 

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ  

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 

 (Kèm theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Mức thu 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

để lại 

đơn vị 

thu 

Tỷ lệ 

(%) 

nộp 

NSNN 

Ghi chú 

I Lệ phí đăng ký cư trú           

1 Đối tượng nộp lệ phí           

  

Là công dân Việt Nam, được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

giải quyết đăng ký cư trú theo 

quy định của pháp luật về cư trú 

          

2 Nội dung thu lệ phí           

  
Đăng ký thường trú, đăng ký 

tạm trú cả hộ hoặc một người 
đồng/lần đăng ký 15.000 0% 100%   

  Đăng ký tạm trú theo danh sách 
đồng/người/lần 

đăng ký 
15.000 0% 100%   

  
Điều chỉnh thông tin về cư trú 

trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

đồng/lần điều 

chỉnh 
8.000 0% 100%   

  
Tách hộ, xác nhận thông tin về 

cư trú 

đồng/lần đăng 

ký, xác nhận 
8.000 0% 100%   

 
Gia hạn tạm trú cả hộ hoặc một 

người 
đồng/lần gia hạn 8.000 0% 100%  

 Gia hạn tạm trú theo danh sách 
đồng/người/lần 

gia hạn 
8.000 0% 100%  

3 Đối tượng miễn nộp lệ phí           

  Trẻ em   Miễn thu       

  
Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt 

sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ 
  Miễn thu       

  
Thương binh, con dưới 18 tuổi 

của thương binh 
  Miễn thu       

  Bà mẹ Việt Nam anh hùng   Miễn thu       

  Hộ nghèo   Miễn thu       

  

Công dân thuộc xã, thôn đặc 

biệt khó khăn theo quy định của 

Chính phủ và Ủy ban Dân tộc 

  Miễn thu       

 

Điều chỉnh những thay đổi 

thông tin về cư trú khi Nhà nước 

quy định thay đổi địa giới hành 

chính, khi có sai sót thông tin về 

cư trú do lỗi của cơ quan đăng 

ký cư trú 

 Miễn thu    
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STT Nội dung Đơn vị tính 
Mức thu 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

để lại 

đơn vị 

thu 

Tỷ lệ 

(%) 

nộp 
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Ghi chú 

III Lệ phí hộ tịch           

1 Đối tượng nộp lệ phí           

  

Người được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền giải quyết các 

công việc về hộ tịch theo quy 

định của pháp luật, không bao 

gồm việc cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 

          

2 Nội dung thu lệ phí           

a 
Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp 

huyện 
          

  

Đăng ký khai sinh (bao gồm: 

đăng ký khai sinh, đăng ký lại 

khai sinh, đăng ký khai sinh cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân) 

đồng/đăng ký 75.000 0% 100%   

  

Đăng ký kết hôn (bao gồm: 

đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại 

kết hôn) 
đồng/đăng ký 1.500.000 0% 100%   

  
Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng 

ký khai tử, đăng ký lại khai tử) 
đồng/đăng ký 75.000 0% 100%   

  Đăng ký nhận cha, mẹ, con đồng/đăng ký 1.500.000 0% 100%   

  
Đăng ký giám hộ, chấm dứt 

giám hộ 
đồng/đăng ký 75.000 0% 100%   

  

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho 

người từ đủ 14 tuổi trở lên cư 

trú ở trong nước; xác định lại 

dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch có yếu tố nước 

ngoài 

đồng/thay đổi, 

cải chính 
28.000 0% 100%   

  

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch 

của công dân Việt Nam đã được 

giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 

đồng/lần 75.000 0% 100%   

  Đăng ký hộ tịch khác đồng/lần 75.000 0% 100%   

b 
Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp 

xã  
          

  

Đăng ký khai sinh (bao gồm: 

đăng ký khai sinh không đúng 

hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng 

ký khai sinh cho người đã có hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân) 

đồng/đăng ký 7.000 0% 100%   

  
Đăng ký kết hôn (đăng ký lại kết 

hôn) 
đồng/đăng ký 24.000 0% 100%   

  
Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng 

ký khai tử không đúng hạn, đăng 
đồng/đăng ký 7.000 0% 100%   
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ký lại khai tử) 

  Đăng ký nhận cha, mẹ, con đồng/đăng ký 12.000 0% 100%   

  

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho 

người chưa đủ 14 tuổi trở lên cư 

trú ở trong nước; bổ sung hộ 

tịch cho công dân Việt Nam cư 

trú ở trong nước 

đồng/thay đổi, 

cải chính 
12.000 0% 100%   

  
Cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
đồng/lần cấp 12.000 0% 100%   

  
Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ 

tịch các việc hộ tịch khác 
đồng/lần 7.000 0% 100%   

 Đăng ký hộ tịch khác đồng/lần 7.000 0% 100%   

3 Đối tượng miễn nộp lệ phí           

  

Trẻ em, hộ nghèo, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người có 

công với cách mạng, đồng bào 

dân tộc thiểu số ở các xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn và một số đối tượng 

đặc biệt theo quy định của pháp 

luật. 

  Miễn thu       

  

Đăng ký khai sinh, khai tử đúng 

hạn, giám hộ, kết hôn của công 

dân Việt Nam cư trú ở trong 

nước 

  Miễn thu       
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