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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 37/2009/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí ñăng ký cư trú  

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh  

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 17 

(Từ ngày 08 ñến ngày 11 tháng 12 năm 2009) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt ñộng 2004 - 2009 của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các cấp;  

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 

năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 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; 

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về lệ phí ñăng ký cư trú; 

Xét Tờ trình số 6371/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí ñăng ký cư trú do cơ 
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quan ñịa phương thực hiện trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 

393/BCTT-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến 

của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 6371/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 

2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ 

phí ñăng ký cư trú do cơ quan ñịa phương thực hiện trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh; cụ thể như sau: 

1. Mức thu:  

ðơn vị tính: ñồng/lần 

Mức thu 
STT Danh mục lệ phí 

Các quận Các huyện 

I 
Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (không 
bao gồm tiền ảnh): 

    

1 
Cấp lại, ñổi giấy chứng minh nhân dân còn 
thời hạn sử dụng (không kể cấp lại do hết 
hạn sử dụng) 

6.000 3.000 

II Lệ phí ñăng ký cư trú     

1 
ðăng ký thường trú, ñăng ký tạm trú cả hộ 
hoặc 01 người nhưng không cấp sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú. 

10.000 5.000 

Cấp lại, ñổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 15.000 7.500 

2 
Riêng 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. 

8.000 4.000 

3 

ðính chính các thay ñổi trong sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú (nhưng không thu lệ phí ñối với 
các trường hợp do cơ quan Công an làm sai 
phải sửa lại; ñiều chỉnh số CMND tỉnh sang 
số CMND thành phố và các trường hợp 
ñính chính lại ñịa chỉ do Nhà nước thay ñổi 
ñịa giới hành chính, ñường phố, số nhà; xóa 
tên trong hộ khẩu). 

5.000 2.500 
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2. Các trường hợp ñược miễn thu: 

- Lệ phí cấp sổ hộ khẩu lần ñầu, tách sổ hộ khẩu; 

- Lệ phí cấp Giấy ñăng ký tạm trú có thời hạn lần ñầu; 

- Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (cấp mới, cấp lại do hết hạn sử dụng). 

- Lệ phí ñăng ký cư trú ñối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia ñình thuộc 

diện xóa ñói, giảm nghèo. 

- Lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí ñăng ký cư trú ñối với bố, mẹ, vợ 

(hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi 

của thương binh. 

3. Việc quản lý và sử dụng lệ phí thực hiện như sau: cơ quan thu lệ phí ñược 

giữ lại 70% số tiền lệ phí thu ñược ñối với các quận, 80% ñối với các huyện. Khoản 

thu lệ phí ñược ñể lại, cơ quan thu lệ phí ñược phép chi theo quy ñịnh tại Thông tư số 

45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ sung 

Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí. 

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, 

kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Phương Thảo 

 


