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Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

I. Kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch
1. Việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Hộ tịch.
a. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Hộ tịch
Ngay khi Luật Hộ tịch được ban hành, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu 

cho UBND tỉnh Hải Dương ban hành:
- Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 18/3/2015 về việc triển khai thi hành 

Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-UBND, 12/12 UBND huyện, thành phố, 

thị xã trên địa bàn tỉnh kịp thời ban hành triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại địa 
phương.

Để triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp 
tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: 

- Kế hoạch số 1757/KH-UBND ngày 23/6/2017 triển khai thực hiện 
“Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch 
giai đoạn 2017-2024” trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 thành lập Ban chỉ đạo thực 
hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ 
tịch giai đoạn 2017-2024”;

- Quyết định số 2426/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2018 ban hành “Quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam 
về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”;

- Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 ban hành Quy chế 
liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 
chú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương; 

- Kế hoạch 4617/KH-UBND ngày 16/12/2020 Triển khai thực hiện Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; 



- Kế hoạch số 690/ KH-UBND ngày 10/03/2020 thực hiện Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu 
chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

b. Công tác đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện Kế 
hoạch

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật Hộ tịch và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thường xuyên đôn đốc, 
hương dẫn để Luật Hộ tịch được thực thi có hiệu quả trên thực tế. Ngành Tư pháp 
Hải Dương thường xuyên, xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, đồng 
thời tích cực trao đổi với các cơ quan liên quan về các vướng mắc trong thực tiễn 
triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch, kịp thời tháo gỡ cho đia phương, 
người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Trong thời hạn 6 năm, Sở Tư pháp đã ban hành 16 
văn bản đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp hướng dẫn 
nghiệp vụ; ban hành 65 văn bản triển khai thi hành pháp luật về hộ tịch và hướng 
dẫn nghiệp vụ cho tư pháp cấp huyện. Phòng Tư pháp cấp huyện ban hành hàng 
trăm văn bản: triển khai thi hành luật hộ tịch, hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho tư 
pháp cấp xã.

Ngoài ra, Sở Tư pháp, phòng Tư pháp cấp huyện còn lập chuyên mục Hỏi – 
Đáp trên Trang Thông tin điện tử của Sở, của huyện; các nhóm zalo như: Hộ tịch 
Hải Dương, Chứng thực bản sao điện tử… để trao đổi nghiệp vụ hộ tịch trực tuyến 
cũng như trả lời vướng mắc của công dân đối với các vấn đề liên quan đến công 
tác tư pháp nói chúng, công tác hộ tịch nói riêng. 

 2. Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Hộ 
tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp 
luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch;

Hàng năm, UBND tỉnh Hải Dương và UBND các huyện, thành phố, thị xã 
trên địa bàn tỉnh để ban hành Kế hoạch (hoặc văn bản) thực hiện kiểm tra, rà soát 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, trong đó có nội dung rà soát 
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Hộ tịch. Từ năm 2016 đến 
31/12/ 2021 Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 
định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 ban hành quy chế liên thông thực 
hiện các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế 
độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
Đối với cấp huyện, không ban hành VBQPPL liên quan đến triển khai thi hành 
Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Công tác tổ chức quán triệt thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ 
tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Hàng năm, UBND tỉnh Hải Dương và UBND các huyện, thành phố, thị xã 
trên địa bàn tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là cơ quan cơ quan 
Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp 
huyện tham mưu cho UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật, 
trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền các quy định của pháp luật về hộ 
tịch cho đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Việc tuyên truyển, phổ biến pháp luật hộ tịch được thực hiện với nhiều hình 
thức phong phú, đa dạng như:



- Đầu năm 2016, Sở Tư pháp đã tiến hành 12 hội nghị tập huấn, giới thiệu 
các nội dung của Luật Hộ tịch cho toàn bộ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã 
tại 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Phát hành hàng ngàn tài liệu phục vụ các lớp tập huấn, bồi dưỡng; Sở Tư 
pháp phát hành các số chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật về hộ tịch; Phát 
hành tờ gấp, tờ rơi tuyên truyển, hỏ - đáp về luật hộ tịch.....

- Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện; Trang phổ 
biến giáo dục pháp luật của tỉnh thường xuyên đăng tải bài tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về hộ tịch; chuyên mục Hỏi – Đáp cũng trả lời hàng trăm câu hỏi liên 
quan đến việc giải quyết các vấn đề về hộ tịch

- Thực hiện tuyên truyền pháp luật hộ tịch trên nhiều nền tảng mạng xã hội 
như: zalo, faebook, panpage phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều lượt người truy 
cập...

- Hồ thông phát thanh cơ sở cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền pháp 
luật hộ tịch đến từng thôn, khu dân cư trên địa bàn

4. Việc bố trí đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại các cơ quan đăng ký 
hộ tịch và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 
tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại cấp huyện, cấp xã và các cơ 
quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

- Thực trạng, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ trước 
thời điểm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch đến nay.

Về đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp – Hộ tịch trước thời điểm triển khai 
thực hiện Luật Hộ tịch toàn tỉnh có 45 người trên tổng số 12 Phòng Tư pháp. 
Trong đó, 36 người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về pháp luật, còn lại 09 
người có trình độ đại học khác. Cấp xã có tổng số 353 người trên tổng số 265 đơn 
vị cấp xã, trong đó có 163 người có trình độ đại học Luật trở lên, 124 người có 
trình độ trung cấp luật, 64 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp khác, còn 
lại 02 người chưa qua đào tạo.

Hiện nay, toàn tỉnh có 37 công chức tại 12 Phòng Tư pháp; trong đó, 32 
người có trình độ đại học luật trở lên, 05 người có trình độ đại học khác trở lên. 
Cấp xã có tổng số 301 người trên tổng số 235 đơn vị cấp xã; trong đó, 243 người 
có trình độ trung cấp luật trở lên, 58 người có trình độ trung cấp khác trở lên. 

Sở Tư pháp bố trí đồng chí trưởng phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp và 
01 công chức làm công tác hộ tịch có trình độ cử nhân Luật trở lên. 

- Việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ hộ tịch

Hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán 
bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã. Các Phòng Tư pháp cấp huyện căn cứ vào nhiệm vụ 
công tác cũng đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép các cuộc họp giao ban 
trao đổi nghiệp vụ công tác hộ tịch, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ công chức làm 
công tác hộ tịch tại địa phương.

Năm 2017, Sở Tư pháp phối hợp với Trường trung cấp luật Thái Nguyên 
tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch cho 144 công chức làm công tác hộ 
tịch của cấp xã, tiến hành cấp chứng chỉ để chuẩn hóa đội ngũ ngày theo quy định 



của Luật Hộ tịch. Năm 2018, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Trường trung cấp 
luật Tây Bắc tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch và cấp chứng chỉ cho 
153 công chức làm công chức hộ tịch.

Việc bố trí công chức tư pháp làm công tác hộ tịch cơ bản đảm bảo theo quy 
định của Luật hộ tịch và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cán bộ tư pháp các cấp có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên 
được bồi dưỡng tập huấn, có thái độ phục vụ nhân dân tận tụy, thực hiện nghiêm 
kỷ luật công vụ, văn hóa công sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; 
kết quả triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ

- Việc bố trí máy tính, máy in/scan phục vụ công tác đăng ký hộ tịch tại các 
cơ quan đăng ký hộ tịch: 

Từ năm 2019, 100% công chức Tư pháp – Hộ tịch các cấp trên địa bàn tỉnh 
(12 phòng tư pháp, 235 xã, phường, thị trấn) đều đã được trang bị riêng máy in, 
máy vi tính có cấu hình phù hợp, có kết nối internet, để khai thác, sử dụng Hệ 
thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, 
hiện nay hầu hết các đơn vị chưa được trang bị máy scan tài liệu chuyên dụng; cán 
bộ khi cần scan vẫn phải dùng điện thoại thông để scan tài liệu.

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả triển khai Đề án Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử trong đăng ký và quản lý hộ tịch:

Trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch 
điện tử của công ty Misa từ năm 2016, trước khi sử dụng chính thức từ ngày 
01/01/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp tiến hành tập huấn sử dụng trực tiếp phần 
mềm cho từng công chức cấp xã, huyện. Sau đó bố trí người đến từng đơn vị tiến 
hành hướng dẫn, bàn giao địa chỉ sử dụng và mật khẩu.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2019, triển khai sử dụng phần mềm đăng ký và quản 
lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Từ khi triển khai phần mềm đã đáp ứng 
tính liên thông, kế nối giữa phòng Tư pháp với UBND các xã, phường, thị trấn dễ 
dàng thực hiện thao tác phối hợp với bảo hiểm xã hội để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho 
trẻ em dưới 6 tuổi, liên thông với Bộ Công an cấp mã định danh cho công dân đáp 
ứng tốt nhu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. 
Tuy nhiên việc sử dụng, khai thác phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp nhiều lúc còn 
chậm, lỗi, đặc biệt trong việc cấp số định danh cho công dân khi thực hiện thủ tục 
đăng ký khai sinh.

- Tình hình, kết quả thực hiện số hóa Sổ hộ tịch:
Ngày 08/6/2018, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 1879/KH-UBND về số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương các dữ liệu được lưu trong sổ giấy từ trước năm 2017 vào phần mềm để 
đảm bảo cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc vào năm 2020 
theo Kế hoạch của Chính phủ, hiện nay Kế hoạch đang được triển khai theo đúng 
tiến độ. Trước đó, ngày 29/01/2018 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 102/STP-
HCTP đôn đốc các đơn vị cấp huyện, cấp xã hoàn thiện nhập dữ liệu vào phần 
mềm quản lý hộ tịch, qua theo dõi đến nay hầu hết các sự kiện hộ tịch được đăng 
ký từ ngày 01/01/2017 đã được cập nhật vào phần mềm.



Từ năm 2018 đến 2021, Sở Tư pháp cũng đã tiến hành số hóa xong dữ liệu 
hộ tịch được lưu trữ bằng sổ giấy tại Sở Tư pháp; dữ liệu hộ tịch lưu trữ tại các 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh các năm 2013-2016 và upload lên cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. Trong đó,  Khai sinh: 98.474 
hồ sơ; Kết hôn: 39.615 hồ sơ; Khai tử: 20.034 hồ sơ. Do nguồn kinh phí có hạn, 
mỗi năm Sở Tư pháp chỉ được bố trí cho việc số hóa dữ liệu hộ tịch 01 tỷ đồng.

Đối với dữ liệu hộ tịch từ năm 2013 trở về trước chưa số hóa, Sở Tư pháp đã 
đề xuất và được UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai 
đoạn 2021-2025 của tỉnh, Sở đang làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ 
trương đầu tư với mức dự toán kinh phí số hóa khoảng 20 tỷ đồng để có thể triển 
khai xong việc số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh trước ngày 
31/12/2024 theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

6. Tình hình, kết quả giải quyết các việc hộ tịch; hướng dẫn, đôn đốc, 
thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên và việc giải quyết theo 
thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hộ tịch (nếu có); công tác phối 
hợp liên ngành trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy 
định chi tiết thi hành.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp đã tiến hành 192 lượt trả lời, hướng dẫn 
nghiệp vụ hộ tịch bằng văn bản cho Phòng Tư pháp (có 65 văn bản hướng dẫn 
nghiệp vụ), Ủy ban nhân dân cấp xã và công dân; xác minh và trả lời yêu cầu xác 
minh hộ tịch đối với 42 trường hợp; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành 
thu thập thông tin thực hiện việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin hộ tịch đối với 30 
trường hợp. Phòng Tư pháp cấp huyện, mỗi đơn vị đã thực hiện hướng dẫn hàng 
chục trường hợp về nghiệp vụ hộ tịch cho đơn vị cấp xã trên địa bàn.

Về công tác kiểm tra, thanh tra: Hàng năm Sở Tư pháp định kỳ xây dựng kế 
hoạch và luân phiên tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác hộ tịch và chứng thực 
đối với 02 đơn vị cấp huyện và 06 đơn vị cấp xã; lên kế hoạch thanh tra định kỳ 
đối với 03 đơn vị cấp huyện và 06 đơn vị cấp xã, qua công tác kiểm tra, thanh tra 
phát hiện những sai sót đã kịp thời hướng dẫn, xử lý các đơn vị vi phạm, khắc phục 
và rút kinh nghiệm để đưa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch vào hoạt động có lề 
nếp đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các Phòng Tư pháp 
cấp huyện cũng thường quyên tổ chức kiểm tra đối với cơ sở trong công tác hộ 
tịch, một số Phòng tiến hành kiểm tra một năm từ 3 đến 5 đơn vị cấp xã (huyện 
Ninh Giang, Nam Sách), đặc biệt có đơn vị (huyện Tứ Kỳ) hàng năm tiến hành 
kiểm tra công tác hộ tịch toàn bộ các đơn vị cấp xã để kịp thời hướng dẫn và rút 
kinh nghiệm cho cơ sở.

Do làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, từ năm 2016 đến nay trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương không có trường hợp nào yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý vi phạm liên quan đến công tác hộ tịch.

II. Đánh giá kết quả giải quyết các việc hộ tịch
1. Nhận xét, đánh giá tình hình giải quyết các việc hộ tịch.
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021, kết quả giải quyết các việc hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh như sau:
- Tại cấp huyện:
+ Đăng ký khai sinh: 485 trường hợp;



+ Đăng ký khai tử: 29 trường hợp;
+ Đăng ký kết hôn: 2021 trường hợp;
+ Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 47 trường hợp;
+ Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 28076 trường hợp;
+ Đăng ký xác định lại dân tộc: 39 trường hợp.
- Tại cấp xã:
+ Đăng ký khai sinh: 202385 trường hợp;
+ Đăng ký khai tử: 66988 trường hợp;
+ Đăng ký kết hôn: 80610 trường hợp;
+ Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 1400 trường hợp;
+ Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 6193 trường hợp;
+ Đăng ký giám hộ: 671 trường hợp;
+ Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 148373 trường hợp 
Qua 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch trên điạ bàn tỉnh, công tác đăng ký và 

quản lý hộ tịch đã dần đi vào nề nếp, đáp ứng kịp thời nhu câu đăng ký, hộ tịch của 
người dân trên địa bàn tỉnh. Các việc đăng ký hộ tịch cơ bản đảm bảo đúng thẩm 
quyền, đúng quy định của pháp luật, đúng thời hạn theo quy định.

2. Nhận xét, đánh giá việc áp dụng các quy định của Luật Hộ tịch và các 
văn bản quy định chi tiết thi hành trong quá trình giải quyết các việc hộ tịch

- Đánh giá về sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Hộ tịch với Bộ luật Dân sự 
năm 2015, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Nuôi con nuôi và các văn 
bản pháp luật có liên quan khác.

+ Giữa Luật Hộ tịch với Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Hôn nhân và gia 
đình năm 2014 đã có sự thống nhất, đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên điểm a, khoản 1, Điều 28 BLDS năm 2015 quy 
định: “Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc 
thay đổi tên trong trường hợp Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên 
đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích 
hợp pháp của người đó” , nhưng lại không có hướng dẫn cụ thể thế nào là gây 
nhầm lẫn, ảnh hưởng ... căn cứ vảo tiêu chí nào để xác định là nhầm lẫn và ảnh 
hưởng để được thay đổi tên. 

+ Về vấn đề con do người vợ sinh ra hoặc có thai trong thời kỳ hôn nhân 
nhưng vợ hoặc chồng không thừa nhận là con chung hoặc người khác muốn nhận 
con đã được Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định cụ thể: trường hợp Tòa án 
không giải quyết thì cơ quan đăng ký hộ tịch được tiếp nhận giải quyết nhưng phải 
có văn bản từ chối giải quyết của Tòa án. Thực tế thì công dân yêu cầu không có 
căn cứ chứng minh có tranh chấp thì Tòa án từ chối không thụ lý và cũng không có 
văn bản từ chối giải quyết gây khó khăn cho cơ quan đăng ký hộ tịch và công dân, 
ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ em.

- Đánh giá việc đăng ký, phát hành, sử dụng các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch, 
việc lưu trữ sổ hộ tịch tại các địa phương.

Hằng năm, Phòng Tư pháp đã chủ động đăng ký với Sở Tư pháp mua sổ hộ 
tịch, biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp in, phát hành kịp thời cấp phát cho các xã, 



phường, thị trấn đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng đáp ứng được nhu cầu của 
công dân và công tác quản lý hộ tịch ở địa phương. Các loại sổ hộ tịch được mở sổ, 
khóa sổ và nộp lưu hành năm đúng quy định.

- Việc đăng ký hộ tịch trực tuyến, liên thông các thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử

Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã hoàn thành việc tích hợp tích hợp, cung cấp 03 
thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch (đăng
ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử) trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh
và Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, Sở Thông tin và truyền thông cũng đã 
tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. 
Tuy nhiên việc triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 gặp nhiều khó 
khăn do các thủ tục hộ tịch yêu cầu thành phần hồ sơ phải có bản chính các giấy tờ 
liên quan, công dân phải ký trực tiếp vào sổ hộ tịch. Hiện nay, trên địa bàn cấp 
huyện chủ yếu thực hiện liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thủ tục này được thực hiện hoàn toàn trên môi trường 
điện tử do phần mềm lĩnh vực hộ tịch và phần mềm của cơ quan bảo hiểm xã hội 
kết nối với nhau nên rất thuận lợi. Các thủ tục liên thông khác hầu như không thực 
hiện do người dân không có nhu cầu, việc kết nối thông tin chủ yếu được thực hiện 
theo phương thức thủ công.

Phần thứ hai
NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI 
TIẾT THI HÀNH

I. Những khó khăn, vướng mắc
1. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện
- Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác tư pháp hộ tịch ở cơ sở còn khó 

khăn, hạn chế. Mặc dù được trang bị máy tính đầy đủ và kết nội mạng Internet, tuy 
nhiên nhiều đơn vị cấp xã việc kết nối mạng Internet chậm không đáp ứng được 
yêu cầu sử dụng phần mềm hộ tịch. Việc thực hiện Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-
BCA-BYT, việc phân cấp mạnh về công tác hộ tịch cho chính quyền cơ sở đã làm 
tăng không lượng công việc cho cán bộ, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trong 
khi đó kinh phí bố trí thực hiện Luật hộ tịch còn hạn chế (chưa bố trí kinh phí hỗ 
trợ cho công chức thực hiện giải quyết liên thông các thủ tục hành chính), cơ sở 
vật chấ, trang thiết bị phục vụ thực hiện công tác hộ tịch ở một số nơi đơn vị cấp 
xã còn chưa bảo đảm.

- Các địa phương chủ yếu bố trí 01 công chức hộ tịch, tuy nhiên công chức 
hộ tịch còn kiêm nhiệm nhiều việc do UBND cấp xã giao. Đặc biệt trước yêu cầu 
của việc áp dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ giải quyết cũng như áp lực về 
tỷ lệ phần trăm thực hiện đối với các hồ sơ gải quyết mức độ 3, 4 hiện nay đã gây 
áp lực rất lớn cho cán bộ công chức hộ tịch ở cơ sở. 

- Yêu cầu tiếp nhận và giải quyết trực tuyến thủ tục hành chính lĩnh vực hộ 
tịch ở mức độ 3,4 vẫn chưa thực hiện được do theo quy định của Luật Hộ tịch và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, lĩnh vực đăng ký hộ tịch yêu cầu công dân nộp 



các bản chính giấy tờ như: Giấy chứng sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (để 
lưu hồ sơ), giấy khai sinh, giấy chứng kết hôn (để ghi chú khi thực hiện thay đổi, 
cải chính); người dân phải ký trực tiếp vào sổ hộ tịch hoặc Giấy tờ hộ tịch như 
Giấy chứng kết hôn…

2. Khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Luật Hộ 
tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

- Thực tiễn giải quyết cho thấy, các việc hộ tịch luôn phát sinh hết sức đa 
dạng, phức tạp, nhiều trường hợp tuy là các sự kiện hộ tịch thường xuyên xảy ra 
như việc đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân, việc đăng ký khai tử, 
đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch… nhưng lại có nhiều tình tiết phức tạp, nhạy 
cảm mà Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành chưa dự liệu và 
chưa có quy định điều chỉnh, dẫn đến yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân vẫn 
nảy sinh khó khăn, vướng mắc chưa thể giải quyết, như:

+ Một số công dân sang Trung Quốc nhiều năm, nay trở về Việt Nam sinh 
sống, họ muốn đăng ký khai sinh hoặc đăng ký lại khai sinh nhưng bản thân không 
có một giấy tờ nào. Do vậy thủ tục để đăng ký  khai sinh đối với những trường hợp 
này hiện vẫn còn lúng túng, chưa có hướng giải quyết dứt điểm.

+ Một số trẻ em Việt Nam sinh ra ở nước ngoài được người thân đưa về Việt 
Nam bằng đường dân sinh, không có bất cứ giấy tờ nào cũng như không có giấy tờ 
chứng minh việc đã nhập cảnh vào Việt Nam (Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi 
lại quốc tế) nên khó khăn trong khi đăng ký khai sinh cho trẻ.

+ Việc đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu đã được quy định tại Thông 
tư số 04/2020/TT-BTP, tuy nhiên thực tế phát sinh nhiều trường hợp chết không để 
lại bia mộ (chết đói 1945, mất hoặc thất lạc mộ phần) hoặc người chết tính đến thời 
điểm đăng ký đã trên trăm tuổi…không thể thực hiện đăng ký khai tử dẫn đến khó 
khăn cho người dân trong việc tham gia các giao dịch dân sự, đặc biệt là các việc 
liên quan đến thừa kế.

+ Việc chứng minh quan hệ nhân thân như: cha, me, con; vợ chồng theo quy 
định Luật hộ tịch được chứng minh bằng Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn. 
Tuy nhiên thực tế phát sinh trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy tờ hộ tịch 
để chứng minh quan hệ nhân thân, hiện chưa có hướng giải quyết đối với các 
trường hợp này. Tuy nhiên, Điều 6 Luật cư trú có quy định về Giấy xác nhận quan 
hệ nhân thân của UBND cấp xã, cấp huyện, hiện các địa phương vẫn còn lúng túng 
trong triển khai thực hiện.

+ Luật Hộ tịch quy định không cấp lại bản chính giấy tờ hộ tịch, nhiều 
trường hợp mất bản chính giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết 
hôn…) không được cấp lại nên có phần hạn chế đáp ứng sự hài lòng của người dân 
trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.

+ Căn cứ Luật Hộ tịch, 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 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về việc căn cứ bản chính giấy tờ hộ 
tịch để sửa chữa nội dung sai sót trong sổ hộ tịch cho phù hợp với bản chính giấy 
tờ hộ tịch. Hoặc không có cơ chế xác định giữa bản chính và Sổ hộ tịch thì lấy giấy 
tờ nào làm căn cứ để sửa giấy tờ còn lại.



+ Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về hộ tịch tại cấp huyện (như 
khai sinh, khai tử, bổ sung hộ tịch, ghi vào sổ hộ tịch khác của công dân Việt Nam 
đã giải quyết ở nước ngoài, giám hộ, nhận cha mẹ con, xác đinh cha mẹ con, nuôi 
con nuôi, khai tử, thay đổi hộ tịch…) được Luật Hộ tịch quy định nhận và trả kết 
quả ngay trong ngày. Quy định này khó thực hiện do UBND huyện đang thực hiện 
cơ chế hành chính 01 cửa liên thông, phòng Tư pháp thực hiện giải quyết nhưng hồ 
sơ hộ tịch trình lãnh đạo UBND huyện ký nhưng nhiều lúc do lãnh đạo bận nên về 
thời gian thực hiện trong 01 ngày rất khó.

+ Do khoản 2 Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Trong trường 
hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác 
định”; khoản 1 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định: “Người không 
được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là 
con mình”, nên yêu cầu xác định cha cho con của người mẹ trong trường hợp này 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân, không thuộc thẩm quyền của cơ 
quan đăng ký hộ tịch. Nhưng thực tế, đa phần người dân phản ánh Tòa án có thẩm 
quyền không thụ lý giải quyết hoặc có tiếp nhận nhưng sau đó đình chỉ việc giải 
quyết vì cho rằng không có “tranh chấp”, dẫn đến việc trẻ em không được đăng ký 
khai sinh kịp thời hoặc đăng ký nhưng với thông tin về người cha không đúng thực 
tế, vì vậy, cần thiết phải có quy định hướng dẫn xác định thẩm quyền giải quyết để 
bảo đảm quyền lợi của trẻ em.

+ Việc quy định yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch ký tên vào Sổ hộ tịch 
trong trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính, hệ thống trực tuyến mà không trực tiếp 
đi đăng ký cũng gây lúng túng cho cơ quan, cán bộ hộ tịch nếu không có hướng 
dẫn cụ thể.

- Mặt khác, một số quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi 
hành còn chung chung, chưa rõ ràng cũng gây khó khăn cho quá trình giải quyết 
các việc hộ tịch như:

+ Về việc đặt tên, khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định. 
Tuy nhiên, việc xác định thế nào là tên bằng “tiếng Việt” hoặc tiếng dân tộc khác 
của Việt Nam thì chưa có quy định hướng dẫn, chủ yếu hiện nay vẫn xác định theo 
cách phát âm nên việc áp dụng chưa bảo đảm thống nhất, khó khăn cho cả công 
chức làm công tác hộ tịch và người dân.

+ Việc cấp trích lục bản sao từ sổ gốc gặp nhiều khó khăn khi các dữ kiện 
trong sổ gốc thiếu như: chỉ có năm sinh, địa danh không có, không có họ tên bố 
hoặc mẹ, sai lệch hoàn toàn với các giấy tờ hiện tại của cá nhân, đặc biệt cột mục 
trong sổ ít thông tin trong khi bản sao yêu cầu phải có đầy đủ thông tin nhưng văn 
bản luật lại chưa có quy định được phép căn cứ vào hồ sơ để bổ sung vào trích lục 
khai sinh bản sao do vậy khi cấp bản sao rất lúng túng.

+ Đối với các trường hợp khai tăng tuổi để đăng ký kết hôn đến thời điểm 
hiện nay công dân đã đủ tuổi đăng ký và quan hệ hôn nhân đang hạnh phúc. Nếu 
thực hiện cải chính cho công dân về đúng tuổi thật của hồ sơ cá nhân thì vi phạm 
quy định về điều kiện về tuổi của Luật Hôn nhân và gia đình hiện chưa có hướng 
dẫn cụ thể các trương hợp này.



+ Vấn đề xác định căn cứ thư từ, phim ảnh để chứng minh quan hệ cha con 
khó khăn vì thư từ, phim ảnh có rất nhiều loại nhưng cụ thể như thế nào để xác 
định đó là căn cứ công nhận cha con thì không có quy định chuẩn.

+ Trước đây khi người dân đi làm chứng minh nhân dân đã bị sai lệch so với 
hồ sơ, giấy tờ cá nhân (do người dân cố tình khai sai hoặc do cơ quan công an đã 
cấp sai), nay xin cấp đổi lại chứng minh nhân dân cho phù hợp với hồ sơ giấy tờ cá 
nhân thì cơ quan công an yêu cầu phải có Trích lục cải chính hộ tịch của UBND 
cấp huyện và không chấp nhận Bản chính giấy khai sinh đăng ký lại của UBND 
cấp xã. Vướng mắc này hiện nay chưa có hướng giải quyết.

+ Về cải chính trong sổ hộ tịch, còn tồn tại nhiều trường hợp công dân đã 
mất bản chính Giấy khai sinh, Sổ hộ tịch còn lưu trữ nhưng các thông tin trong sổ 
hộ tịch đều bị sai lệch so với các giấy tờ cá nhân như bằng cấp, học bạ, sơ yếu lí 
lịch, sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân... Theo quy định của Luật Hộ tịch, 
được cải chính sai sót trong sổ hộ tịch, đây có được xác định là sai sót hay không 
để tháo gỡ cho người dân, bởi lẽ để sửa hết cá giấy tờ cá nhân thì các cơ quan như 
Công an, Giáo dục đều yêu cầu trích lục cải chính hộ tịch. Vì vậy cần có hướng 
dẫn cụ thể cho các trường hợp này.

+ Về cải chính quê quán, trước đây theo quy định tại Quyết định số 1203-
QĐ/1998/TP-HT có mục hướng dẫn: “ghi quê quán theo nơi sinh trưởng của cha 
đẻ; nếu không xác định rõ cha đẻ là ai thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; 
trường hợp không xác định được cha đẻ, mẹ đẻ, thì ghi theo nơi sinh trưởng của 
người nuôi dưỡng từ nhỏ”. Từ khi thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng 
ký và quản lý hộ tịch và Luật Hộ tịch hiện nay đều quy định “quê quán của cá nhân 
được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc 
theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đi đăng ký khai sinh”. Từ sự quy định 
khác nhau của pháp luật về quê quán qua các thời kỳ dẫn đến tình trạng trong gia 
đình có hai người con thì con lớn lấy quê quán theo nơi sinh trưởng của cha, con 
thứ hai lấy quê quán theo quê của người cha. Vậy là anh, chị, em ruột có quê quán 
khác nhau. Hiện nay, khi các cháu đi làm căn cước công dân thì phát sinh nhu cầu 
cải chính quê quán. Những trường hợp này không có căn cứ để cải chính nên từ 
chối giải quyết và giải thích, hướng dẫn công dân quay trở lại cơ quan Công an để 
tiếp tục thủ tục cấp căn cước công dân. Nhưng đa số người dân không hài lòng, có 
nguyện vọng để quê quán của các con giống nhau và giống với quê quán của người 
cha. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ cho các trường hợp như trên.

+ Đối với thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi mà người cha và người mẹ không cùng hộ 
khẩu và một số trường hợp trẻ em khai sinh con không có cha thì phải tiến hành 
xác minh dẫn đến việc chậm trễ hoặc khó tiếp nhận hồ sơ.

3. Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử; số hóa Sổ hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương (đặc 
biệt là những địa phương ở vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới)

- Hạ tầng kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp còn 
hạn chế, có khi bị quá tải gây gián đoạn việc đăng ký, khai thác dữ liệu hộ tịch của 
các cơ quan quản lý hộ tịch. Việc cấp số định danh khi đăng ký khai sinh cho trẻ 
em trong một số trường hợp kéo dài quá lâu, có trường hợp vài tháng; các trường 



hợp sinh đôi trở lên thì chỉ cấp được số định cho 1 người, còn lại phải chờ đợi 
tương đối lâu, ảnh hưởng đến việc giải quyết các thủ tục liên thông về đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Việc số hóa dữ liệu hộ tịch còn chậm, dữ liệu hộ tịch từ 2013 trở về trước 
chưa thực hiện số hóa được do điều kiện kinh phí dành cho nhiệm vụ ứng dụng 
công nghệ thông tin của tỉnh có hạn.

- Việc kết nối liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp đôi 
lúc chưa ổn định, còn bị lỗi khi đồng bộ dữ liệu giữa 2 hệ thống.

II. Nguyên nhân
1. Nguyên nhân khách quan
- Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành có một số quy định 

còn chưa rõ ràng, thiếu sự đồng bộ giữa các chuyên ngành nên không tránh khỏi sự 
mâu thuẫn, chồng chéo, khó áp dụng vào thực tế.

- Đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch cơ sở thường xuyên luân chuyển hoặc 
được giữ các chức vụ cao hơn sau mỗi ký đại hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
chất lượng công tác tư pháp tại địa phương

- Nhiều cấp cơ sở chỉ bố trí 01 chức danh công chức – tư pháp – hộ tịch, nên 
đối với xã đông dân, số lượng công việc lớn thì áp lực cho công chức tư pháp hộ 
tịch càng lớn (hiện toàn tỉnh chỉ có 58/235 đơn vị cấp xã có 02 công chức tư pháp), 
trong khi đó khối lượng công việc được giao nhiều, ngoài ra phải kiêm nhiệm 
nhiều công việc khác nhau nên có ít thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, nâng cao 
trình độ chuyên môn cũng như cập nhật kịp thời những văn bản mới, do đó ảnh 
hưởng đến chất lượng giải quyết công việc. 

- Một số cơ quan, đặc biệt là các tổ chức hành nghề công chứng đòi hỏi 
nhiều giấy tờ phiền hà, gây khó khăn cho người dân và cơ quan đăng ký hộ tịch 
(như việc lạm dụng yêu cầu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh, giấy 
chứng tử…) mà không thực hiện xác minh hoặc chấp nhận các giấy tờ thay thế dẫn 
đến quá tải cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Nguồn kinh phí, phụ cấp cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nhiệm 
vụ liên thông các thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05 chưa được đầu 
tư. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác này chưa được quan tâm 
đúng mức.

2. Nguyên nhân chủ quan
- Vẫn còn một số ít công chức làm công tác tư pháp chưa xác định đúng giá 

trị pháp lý và các quy định của pháp luật về hộ tịch, dẫn đến có sai sót trong quá 
trình áp dụng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đăng ký và 
quản lý hộ tịch tại một số địa phương thực hiện còn hạn chế, chưa thường xuyên, 
sâu rộng. 

- Một số công chức tư pháp ở độ tuổi cao, kém nhanh nhạy trong ứng dụng 
công nghệ thông tin và đăng ký hộ tịch làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác hộ 
tịch. Mặc dù được trang bị máy vi tính, cài đặt phần mềm hộ tịch nhưng một số cán 
bộ hộ tịch vẫn còn lúng túng khi sử dụng, làm ảnh hưởng lớn đến yêu cầu ứng 



dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và 
quản lý hộ tịch theo yêu cầu của Luật Hộ tịch.

- Một số công chức tư pháp chưa đầu tư tập trung nghiên cứu chuyên sâu 
quy định về pháp luật hộ tịch và các pháp luật liên quan nên quá trình giải quyết 
các việc đăng ký về hộ tịch còn có sai sót, lúng túng.

Phần thứ ba.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp
- Nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật hộ tịch để hướng tới mục tiêu 

hoàn thiện quy địnhpháp luật về hộ tịch nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
phát sinh trên thực tế như đã nêu ở trên.

- Thực hiện pháp điển hóa các nội dung trong văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 
để thống nhất trong việc áp dụng và theo dõi, cập nhật các quy định này trong quá 
trình thực hiện đăng ký hộ tịch trong toàn quốc.

- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội, Ngành 
Giáo dục và đào tạo... cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn các ngành thực hiện 
điều chỉnh các giấy tờ của cá nhân khi có sai lệch thông tin với Giấy khai sinh.

- Đề nghị tích hợp thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Phần mềm 
một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và 
đăng ký hộ tịch.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán công chức tư 
pháp trên toàn quốc

2. Đề nghị UBND tỉnh
- Quan tâm bố trí cơ sở vật chất (máy scan, hệ thống đường truyền, phần 

mềm kết nối giữa các đơn vị thực hiện liên thông các thủ tục hành chính…), đảm 
bảo đủ nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn 
bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. 

- Có quy định cụ thể về việc hỗ trợ kinh phí cho công chức Tư pháp – Hộ 
tịch làm công tác liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác hộ tịch 
cho đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch cấp cơ sở.

Trên đây, là báo cáo tổng kết 6 năm việc triển khai, thi hành Luật Hộ tịch và 
các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Tư pháp đề nghị 
Bộ Tư pháp tổng hợp, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục HT, QT, CT);
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT,HC&BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Ngoãn
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