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 Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trong thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực đã được 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 

2022 cho thấy công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực còn một số tồn tại, 

hạn chế, thiếu sót, điển hình như: 

1. Về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

- Việc ghi sổ, khóa sổ hộ tịch và sửa chữa sai sót trong sổ chưa đúng quy 

định của pháp luật hộ tịch; việc quản lý hồ sơ hộ tịch còn chưa khoa học. 

- Một số hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch chủ yếu căn cứ vào hộ 

khẩu, giấy tờ tùy thân mà chưa chú trọng việc xác minh hoặc yêu cầu bổ sung các 

tài liệu có giá trị pháp lý khác là chưa đảm bảm tính chặt chẽ; thiếu ý kiến của 

người cha hoặc người mẹ khi thực hiện đăng ký thay đổi tên cho trẻ dưới 18 tuổi, 

thiếu bản sao giấy tờ hộ tịch của người được thay đổi, cải chính hộ tịch. 

- Một số hồ sơ đăng ký lại kết hôn chưa thực hiện việc gửi văn bản đề nghị 

UBND cấp xã nơi đăng ký trước đây xác minh việc lưu trữ sổ hộ tịch tại địa 

phương, thiếu giấy tờ chứng minh ngày tháng năm xác lập quan hệ hôn nhân hoặc 

xác định ngày tháng năm xác lập quan hệ hôn nhân không đúng theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch ...;  

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch, một số đơn vị chưa thực hiện ký xác 

nhận đã đối chiếu nội dung giữa bản chụp và bản chính; chưa kiểm soát chặt chẽ hồ 

sơ nên còn để công dân sử dụng sai mẫu tờ khai, thiếu giấy tờ nộp kèm theo bản 

cam đoan của công dân, tài liệu chứng minh mối quan hệ cha mẹ con... 

2. Về công tác chứng thực 

Một số đơn vị không thực hiện lưu trữ giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ 



ký hoặc không lưu thành phần hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định. 

Một số hồ sơ chứng thực không đánh số thứ tự các trang, không có chữ ký của 

người thực hiện chứng thực, người yêu cầu chứng thực vào từng trang của hợp 

đồng, giao dịch (đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 trang trở lên); thiếu chữ ký 

của người tiếp nhận hồ sơ ... 

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện trong thời 

gian tới, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo công chức 

Tư pháp – Hộ tịch thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, sai sót nêu 

trên (nếu có) và thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực theo 

đúng các quy định của Luật hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

hộ tịch; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký số và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch; 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; Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định liên quan đến xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Thông tư số 04/2020/TT-BTP, Thông tư 

số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2022/TT-

BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và nhân dân trên địa 

bàn các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực, nhất là các quy định về đăng 

ký lại khai sinh, đăng ký lại khai tử, đăng ký lại kết hôn, chứng thực bản sao điện tử 

từ bản chính, đăng ký hộ tịch trực tuyến, các phương thức sử dụng thông tin công 

dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành 

chính, giao dịch dân sự . 

3. Cử công chức Tư pháp – hộ tịch tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ khi thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực nhằm bổ 

sung kiến thức pháp luật và kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình thực 



hiện công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực của cấp xã và xử lý nghiêm 

những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký, quản ký hộ tịch, chứng 

thực. 

4. Thực hiện nghiêm việc quản lý và lưu trữ các loại sổ, giấy tờ hộ tịch, 

chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; cập nhật thường xuyên, đầy đủ các 

thông tin về đăng ký, quản lý hộ tịch trên phần mềm hệ thống thông tin quản lý hộ 

tịch, phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch; cập 

nhật, niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, 

chứng thực. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời 

phản ánh, đề xuất về UBND huyện Mỹ Lộc (thông qua Phòng tư pháp) để được 

phối hợp, hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện. 

- Lưu: VT,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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