
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày      / 8 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

I.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 

1 

 

 

2.000488.000.00.00.H42 

 

 

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú 

tại Việt Nam 

 

 Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 525/QĐ-

UBND ngày 10/6/2022 của UBND 

tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của của Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình  

2 

 

 

2.001417.000.00.00.H42 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội (đối tượng 

là công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú ở Việt 

Nam) 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 450/QĐ-

UBND ngày 10/6/2021 của UBND 

tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của của Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 



 

TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

3 

 

 

2.000505.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho cơ quan tiến hành tố 

tụng (đối tượng là công dân 

Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam) 
 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 450/QĐ-

UBND ngày 10/6/2021 của UBND 

tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của của Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 

 

 

 

2.000806.000.00.00.H42 

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 

 

 Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 525/QĐ-

UBND ngày 10/6/2022 của UBND 

tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của của Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình  

2 

 

2.000528.000.00.00.H42 

 

Đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại Quyết định số 450/QĐ-

UBND ngày 10/6/2021 của UBND 

tỉnh về  phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của của Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

3 

 

1.001766.000.00.00.H42 

 

Đăng ký khai tử có yếu tố 

nước ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

TT 

Mã số 

thủ tục hành chính 

Tên quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ quy trình nội bộ  

thủ tục hành chính 

Ghi chú 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 

      

1.000894.000.00.00.H42 

 

 

Đăng ký kết hôn 

 

 Thủ tục hành chính này được 

ban hành tại Quyết định số 

450/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 

của UBND tỉnh về  phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của của Sở Tư pháp, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 

 

1.001193.000.00.00.H42 

 

 

Đăng ký khai sinh 

3 

 

1.000656.000.00.00.H42 

 

 

Đăng ký khai tử 
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