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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

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

______ _________________________ 

Số:  05/2015/NQ-HðND                      Phú Thọ, ngày 10  tháng 7 năm 2015 
  
 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy ñịnh mức thu, tỷ lệ (%) ñể lại cho các tổ chức, ñơn vị thu lệ phí ñăng 

ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

        

 Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính 
phủ về việc quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị ñịnh số 
24/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính Phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 
phí, lệ phí, chính sách huy ñộng và sử dụng các khoản ñóng góp của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2419/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, tỷ lệ (%) ñể lại cho các tổ chức, ñơn vị thu lệ phí 
ñăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân (ñối với công việc do cơ quan ñịa 
phương thực hiện) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ như sau: 

1. Mức thu 

a. Lệ phí ñăng ký cư trú: 
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STT DANH MỤC ðVT 

Mức thu 

Các 
phường 
của TP 
Việt Trì 

Các xã, 
phường, 
thị trấn 
còn lại 

1 ðăng ký thường trú, ñăng ký tạm trú cả hộ hoặc một 
người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

ðồng/lần 
ñăng ký 

15.000 7.500 

2 Cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
ðồng/lần 

cấp 
20.000 10.000 

3 
Cấp ñổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ 
hộ vì lý do Nhà nước thay ñổi ñịa giới hành chính, 
tên ñường phố, số nhà 

ðồng/lần 
cấp 

10.000 5.000 

4 

ðính chính các thay ñổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
(không thu lệ phí ñối với trường hợp ñính chính lại 
ñịa chỉ do Nhà nước thay ñổi ñịa giới hành chính, 
ñường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú) 

ðồng/lần 
cấp 

8.000 4.000 

 
b. Lệ phí chứng minh nhân dân: 

 

STT DANH MỤC ðVT 

Mức thu 

Các phường của TP 
Việt Trì 

Các xã, phường, 
thị trấn còn lại 

1 Cấp lại, cấp ñổi  
ðồng/lần ñăng ký 

(lần cấp) 
9.000 4.500 

Các trường hợp không thu, miễn thu lệ phí ñăng ký cư trú, lệ phí chứng minh 
nhân dân thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 
năm 2014 của Bộ Tài chính. 

2. Tỷ lệ (%) ñể lại cho tổ chức, ñơn vị thu 

Tổ chức, ñơn vị thực hiện thu, ñược ủy nhiệm thực hiện thu ñược trích lại 90% 
tổng số thu; phần còn lại 10% nộp ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Bãi bỏ Mục II, ðiều 1 Nghị quyết số 165/2008/NQ-HðND ngày 
16/12/2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh mức thu, tỷ lệ ñiều tiết (%) lệ phí 
ñăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng 
thực. 

ðiều 3. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ 
Mười thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 
thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 
  

 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 

 

 


