
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ NGÔ QUYỀN

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

Số:         /TB-UBND Ngô Quyền, ngày        tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa

thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Thực hiện Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Công văn số 3530/UBND-VP 
ngày 24/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc công khai danh mục thủ tục 
hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Uỷ ban nhân dân xã Ngô Quyền thông báo cụ thể như sau:
I. Công khai 48 TTHC chuẩn hóa, trong đó: 16 thủ tục dùng chung, 32

thủ tục chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, gồm:
* 16 THỦ TỤC DÙNG CHUNG:
1. Cấp bản sao từ sổ gốc
2. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
3. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm 
chỉ được).

5. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
6. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 

thực
8. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường 

hợp đăng ký thế chấp QSDĐ hoặc đăng ký thế chấp QSDĐ đồng thời với tài sản gắn 
liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất).

9. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong
tương lai.

10. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản 
đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận Quyền sở hữu trên giấy chứng nhận.

11. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn 
liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.



12. Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSDD tài sản gắn 
liền với đất đã đăng ký.

13. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn 
liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký.

14. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

15. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp QSDĐ phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà
ở.

XÃ:

16. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.
* 32 THỦ TỤC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND

1. Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ
em dưới 6 tuổi.

2. Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

3. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người
thi hành công vụ gây thiệt hại.

4. Thủ tục công nhận hòa giải viên.
5. Thủ tục công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải.
6. Thủ tục thôi làm hòa giải viên.
7. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.
8. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
9. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.
10. Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
11. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
12. Đăng ký khai sinh
13. Đăng ký kết hôn
14. Đăng ký nhận cha, mẹ,con
15. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
16. Đăng ký khai tử
17. Đăng ký khai sinh lưu động
18. Đăng ký kết hôn lưu động
19. Đăng ký khai tử lưu động
20. Đăng ký giám hộ
21. Đăng ký chấm dứt giám hộ



22. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
23. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
24. Đăng ký lại khai sinh
25. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
26. Đăng ký lại kết hôn
27. Đăng ký lại khai tử
28. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất và nhà ở
29. Chứng thực di chúc
30. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
31. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở
32. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa 

dụng đất, nhà ở
II. Bãi bỏ 29 TTHC, trong đó:
* 05 THỦ TỤC DÙNG CHUNG;
1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm 
chỉ được).

3. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
4. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
5. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 

thực
* 24 THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND xã:
01. Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
02. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
03. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất và nhà ở
04. Chứng thực di chúc
05. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
06. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở



07. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa 
dụng đất, nhà ở

08. Cấp bản sao trích lục hộ tịch
09. Đăng ký lại khai sinh
10. Đăng ký lại kết hôn
11. Đăng ký nhận cha, mẹ,con
12. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
13. Đăng ký khai tử
14. Đăng ký khai sinh lưu động
15. Đăng ký kết hôn lưu động
16. Đăng ký khai tử lưu động
17. Đăng ký giám hộ
18. Đăng ký chấm dứt giám hộ
19. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
20. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
21. Đăng ký lại khai sinh
22. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
23. Đăng ký lại kết hôn
24. Đăng ký lại khai tử
Vậy UBND xã Ngô Quyền thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết 

để thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- TT. Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Kim Luận
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