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HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /UBND-TP 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 
06/01/2022 và Công điện số 104/CĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Đình lập, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi  
- Phòng Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn 
     

Thực hiện Công văn số 1430/STP-HCTP&BTTP ngày 07/4/2022 của Sở 
Tư pháp tỉnh lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 và Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND 
huyện yêu cầu Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai Thông 

tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công 
văn 287/UBND-TP ngày 04/3/2022 của UBND huyện về việc tăng  cường quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung với các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện và tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Thông 

tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công 
văn số 385/UBND-TP ngày 21/3/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện 
các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP. 

2. Tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch (đặc 
biệt là đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử) được đăng ký đầy 

đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch và cập nhật kịp thời trên Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. Sau khi thông tin hộ tịch được 

đăng ký vào Phần mềm, việc điều chỉnh, sửa chữa, huỷ bỏ thông tin, dữ liệu hộ 
tịch điện tử phải được thực hiện theo quy định pháp luật.  

Trong quá trình rà soát, đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu trong Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo nhiệm vụ được giao tại 

mục 3 của Công điện số 104/CĐ-TTg, nếu phát hiện có thông tin chưa chính xác 
hoặc chưa thống nhất thì cần kiểm tra kỹ hồ sơ, sổ đăng ký hộ tịch (được lưu trữ 

tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã) và căn cứ các quy định tại khoản 3 Điều 
14, khoản 2 Điều 60 Luật Hộ tịch1; khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

                                        
1 Điều 14 Khoản 3 Luật Hộ tịch quy định: “Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ 

tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở  

dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung  

đăng ký khai sinh của người đó”. 

Điều 60 khoản 2 Luật Hộ tịch quy định: “Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ l iệu 

quốc gia về dân cư khác với thông tin trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với Sổ hộ tịch”. 



2 

và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch2; khoản 4 Điều 11 Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến để xử lý, bảo đảm phù hợp theo đúng 
quy định của pháp luật hộ tịch. 

 3. Về việc kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu hồ sơ dịch vụ công từ 

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ 
thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp  

Hiện nay, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn 
thiện kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu hồ sơ dịch vụ công từ Cổng dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống thông tin 
đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý thông qua Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); đề nghị Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư 
pháp phân quyền tài khoản người dùng để các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa 

bàn toàn tỉnh thực hiện. Do đó, đề nghị Phòng Tư pháp thực hiện và chỉ đạo 
UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch (chỉ cần nhập thông tin 

hồ sơ 01 lần tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh) và tiếp nhận, xử lý 
tiếp hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch (trong đó có 03 thủ tục hành chính 

thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch là: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký 
khai tử) trong Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp, UBND xã, thị trấn nghiêm túc tổ 

chức thực hiện theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Tư pháp; 
- Trang TTĐT của huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Tô Thị Hiến 

 

                                        
2 Điều 6 Khoản 1, Khoản 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc 
của cá nhân. 2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới 

tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”. 
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