
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  161/QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung  

trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên 
địa bàn tỉnh An Giang 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-BTP ngày 13 tháng 08 năm 2015 của Bộ 
Tư pháp về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong 
lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
hành chính bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng 
tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Bổ sung 02 (hai) thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định 
này vào Lĩnh vực Hộ tịch của PHỤ LỤC 1 tại Quyết định số 3209/QĐ-UBND 
ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ 
tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp 
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nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 
trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP; 
- Bộ Tư pháp; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Website tỉnh; 
- Cổng Dịch vụ công trực tuyến; 
- Trung tâm công báo - Tin học; 
- Lưu: VT, KSTT(05b). 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký)  
 
 

Vương Bình Thạnh 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG  
TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT   
QUẢN LÝ ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày  23  tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang) 
 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC HỘ TỊCH  

1  

Liên thông các thủ tục 
hành chính về đăng ký 
khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp Thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 
6 tuổi 

Trong thời hạn 15 ngày làm 
việc 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Lệ phí đăng 
ký thường 
trú: 

- Các 
phường 
thuộc thành 
phố Long 
Xuyên, 
Châu Đốc: 
15.000 
đồng/lần 
cấp;  

- Các xã 

+ Luật Cư trú năm 2006. 

+ Luật Hộ tịch năm 2014. 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cư trú năm 2013. 

+ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 
được sửa đổi bổ sung tại Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế năm 2014. 

+ Nghị định số 106/2014/NĐ-
CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 
của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

thuộc thành 
phố Long 
Xuyên, 
Châu Đốc 
và các xã, 
phường, thị 
trấn của các 
huyện, thị 
xã: 7.000 
đồng/lần 
cấp.  

Riêng cấp 
đổi sổ hộ 
khẩu, sổ 
tạm trú 
theo yêu 
cầu chủ hộ 
vì lý do nhà 
nước thay 
đổi địa giới 
hành chính, 
tên đường, 

cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. 

+ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Tư pháp. 

+ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 8 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Y tế. 

+ Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật hộ tịch. 

+ Thông tư liên tịch 
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 
ngày 15 tháng 5 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ 
trưởng Bộ Công An, Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

số nhà:  

- Các 
phường 
thuộc thành 
phố Long 
Xuyên, 
Châu Đốc: 
10.000 
đồng/lần 
cấp;  

+ Các xã 
thuộc thành 
phố Long 
Xuyên, 
Châu Đốc 
và các xã, 
phường, thị 
trấn của các 
huyện, thị 
xã: 5.000 
đồng/lần 

Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện 
liên thông các thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

+ Thông tư số 15/2015/TT-BTP 
ngày 16/11/2015 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật hộ tịch và Nghị 
định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch. 

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA 
ngày 09 tháng 09 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công an Quy định 
về biểu mẫu sử dụng trong đăng 
ký, quản lý cư trú. 

+ Quyết định 959/QĐ-BHXH 
ngày 09 tháng 09 năm 2015 của 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

cấp. Việt Nam quy định về quản lý 
thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý 
sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế. 

+ Quyết định số 87/2016/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
An Giang về việc thực hiện 
Nghị quyết số 45/2016/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp các loại lệ phí 
quản lý nhà nước liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ công dân; 
quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 
sản thuộc thẩm quyền của hội 
đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

2  Liên thông các thủ tục 
hành chính về đăng ký 

Trong thời hạn 12 ngày làm 
việc 

Ủy ban 
nhân dân 

Không + Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 
được sửa đổi bổ sung tại Luật 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

khai sinh, cấp Thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 
6 tuổi 

cấp xã sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế năm 2014. 

+ Luật Hộ tịch năm 2014. 

+ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Tư pháp. 

+ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 8 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Y tế. 

+ Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
hộ tịch. 

+ Thông tư số 15/2015/TT-BTP 
ngày 16/11/2015 của Bộ Tư 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

pháp hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật hộ tịch và Nghị 
định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch. 

+ Thông tư liên tịch 
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 
ngày 15 tháng 5 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ 
trưởng Bộ Công An, Bộ trưởng 
Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện 
liên thông các thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

+ Quyết định 959/QĐ-BHXH 
ngày 09 tháng 09 năm 2015 của 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam quy định về quản lý 
thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý 
sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế. 

+ Quyết định số 87/2016/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
An Giang về việc thực hiện 
Nghị quyết số 45/2016/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp các loại lệ phí 
quản lý nhà nước liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ công dân; 
quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 
sản thuộc thẩm quyền của hội 
đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

 
 


		2019-01-23T09:11:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




