Th tc ng ký khai sinh
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: Thân nhân hoàn thin h s theo hng dn.
+ Bc 2: B phn tip nhn h s kim tra tính hp l và y ca các giy t, yêu cu b sung, hoàn thin nu cha
y , cha hp l. Sau ó chuyn h s cho công chc T pháp - H tch
+ Bc 3: Công chc T pháp - H tch x lý h s và trình lãnh o ký, ghi vào s ng ký khai sinh, chuyn
giy khai sinh cho B phn tip nhn và tr kt qu.
+ Bc 4: B phn tip nhn tr giy khai sinh cho ngi ng ký.
- Cách thc thc hin: H s np ti B phn tip nhn và tr kt qu ca UBND cp xã
- Thành phn h s:
+ T khai, Giy chng sinh (theo mu quy nh). Giy chng sinh do c s y t, ni tr em sinh ra cp; nu tr em
sinh ra ngoài c s y t, thì Giy chng sinh c thay bng vn bn xác nhn ca ngi làm chng.Trong trng hp
không có ngi làm chng, thì ngi i khai sinh phi làm giy cam oan v vic sinh là có thc.
+ Xut trình Giy chng nhn kt hôn ca cha, m tr em (nu cha, m ca tr em có ng ký kt hôn). Trong trng
hp cán b T pháp - H tch bit rõ v quan h hôn nhân ca cha m tr em, thì không bt buc phi xut trình Giy
chng nhn kt hôn.
+ Nu công chc tip nhn không bit rõ v nhân thân hoc ni c trú ca ng s, thì yêu cu xut trình các giy t
sau ây kim tra:Giy chng minh nhân dân hoc H chiu ca ngi i ng ký h tch xác nh v cá nhân ngi ó;S h
khu, S ng ký tm trú làm cn c xác nh thm quyn ng ký h tch theo quy nh.
- S lng h s: 01 (b)
- Thi hn gii quyt: Gii quyt ngay. Nu tip nhn yêu cu sau 16 gi thì nhn kt qu vào lúc 9 gi ngày
hôm sau.

- i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân
- C quan thc hin th tc hành chính: UBND cp xã
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Giy khai sinh
- L phí: Không có
- Tên mu n, t khai: T khai ng ký khai sinh mu TP/HT-2012-TKKS.1
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính:
Trong thi hn 60 ngày, k t ngày sinh con, cha, m có trách nhim i khai sinh cho con; nu cha, m
không th i khai sinh thì ông, bà hoc nhng ngi thân thích khác i khai sinh cho tr em
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:

+ B Lut Dân s 2005.
+ Ngh nh s 158/2005/N-CP ngày 27 tháng 12 nm 2005 ca Chính ph v ng ký và qun lý h
tch;
+ Thông t sô 01/2008/TT-BTP ngay 02 tháng 6 nm 2008 cua Bô T phap hng dân thc hiên môt
sô quy inh cua Nghi inh sô 158/2005/N-CP ngày 27 tháng 12 nm 2015 ca Chính ph v ng ký và
qun lý h tch;
+ Thông t sô 08.a/2010/TT-BTP ngay 25 tháng 3 nm 2010 cua Bô T phap v vic ban hành và
hng dn vic ghi chép, lu tr, s dng s, biu mu h tch;
+ Quyt nh 09/2010/Q-UBND ngay 08 tháng 3 nm 2010 cua UBND thanh phô a Nng quy nh mc
thu, qun lý và s dng l phí h tch trên a bàn thành ph à Nng;
+ Ngh nh s 06/2012/N-CP ngày 02 tháng 02 nm 2012 ca Chính ph v sa i, b sung mt s iu ca
các Ngh nh v h tch, hôn nhân và gia ình và chng thc.
+ Thông t s 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng5 nm 2012 ca B t pháp v sa i, b sung mt s iu ca Thông
t s 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 nm 2010 ca B T pháp v vic ban hành và hng dn vic ghi
chép, lu tr, s dng s, biu mu h tch

