
 
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TƯ PHÁP 

 
Số: 226/STP-NV2 

V/v đề nghị đăng tải dự thảo Nghị 
quyết quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Bình Thuận, ngày 16 tháng 02 năm 2023 

         

       Kính gửi: Trung tâm Thông tin –Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện theo Quyết định 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND 
tỉnh phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của các Sở, Ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, trong đó giao Sở Tư pháp xây dựng Nghị quyết quy 
định mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị 
quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh).  

Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Gửi kèm theo là dự 
thảo Nghị quyết).  

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015, được sửa đổi bổ sung năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 
số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Sở Tư pháp đề nghị Trung 
tâm Thông tin tỉnh thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để lấy ý kiến rộng rãi của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy trình, thủ tục quy định của pháp luật.  

Sở Tư pháp đề nghị Trung tâm Thông tin – Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh phối hợp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lãnh đạo STP; 
- Lưu: VT, NV2 

 

 
  KT. GIÁM ĐỐC  
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
  
    Đặng Văn Đào  
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