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Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Ngày 04/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 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. Thông tư có hiệu lực kể từ  

ngày 18/02/2022. Để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc các quy 

định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề 

nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai 

các nội dung sau:  

1. Tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP tới UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã, cán bộ, công chức ngành Tư pháp và công chức các 

ngành có liên quan; tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Thông tư tới các 

tầng lớp nhân dân. 

2. Chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch nghiên 

cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư, trong đó lưu ý: 

- Cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm 

cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào 

Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (Phần mềm) theo đúng 

hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong Phần mềm chính 

xác, thống nhất với thông tin trong sổ đăng ký hộ tịch. Kể từ thời điểm lưu chính 

thức, việc điều chỉnh, sửa chữa, huỷ bỏ mọi thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử 

trên Phần mềm phải được thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 12 của 

Thông tư. 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư, thì việc tiếp nhận, giải 

quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phụ thuộc vào mức độ triển khai dịch 

vụ công trực tuyến tại địa phương. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
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trực tuyến đều thông qua Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, do đó, Sở Tư pháp cần 

chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan 

công khai Danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được thực 

hiện trực tuyến, mức độ trực tuyến và Danh sách các cơ quan đăng ký hộ tịch 

chưa có điều kiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến (nếu 

có). Trường hợp chưa đủ điều kiện để triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến thì việc 

tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch được thực hiện theo quy định pháp 

luật hộ tịch hiện hành. 

Việc đăng ký hộ tịch trực tiếp (tại cơ quan đăng ký hộ tịch) hay đăng ký 

trực tuyến là quyền lựa chọn của người dân. Cơ quan đăng ký hộ tịch phải bảo 

đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, đúng 

quy định pháp luật thì phải được tiếp nhận, giải quyết.  

- Sở Tư pháp cần tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẩy nhanh việc 

triển khai số hóa đối với các Sổ hộ tịch đã được đăng ký, lưu trữ tại địa phương 

theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Tư pháp; chịu trách nhiệm về tính chính xác, giá 

trị pháp lý của thông tin hộ tịch được số hóa từ các Sổ hộ tịch được đăng ký, lưu 

trữ thuộc địa bàn quản lý (quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10).  

- Mặc dù Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022, nhưng do 

thời gian này các địa phương chưa thực hiện xong việc số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử chưa vận hành thống nhất, chưa kết nối, khai thác được dữ liệu 

từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, người yêu cầu chưa 

cung cấp được bản sao điện tử, bản điện tử giấy tờ hộ tịch nên theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 14 của Thông tư, cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu 

cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP, cấp giấy tờ hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ 

tịch theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ Tư pháp, thực hiện ký số theo quy định của Thông tư số 

41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, trả 

kết quả đăng ký hộ tịch là bản có chữ ký số nếu người yêu cầu muốn nhận kết quả 

là bản điện tử giấy tờ hộ tịch. 

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí kinh phí, 

bảo đảm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện 
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đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực 

tuyến tại địa phương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị 

phản ánh về Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để được hướng 

dẫn giải quyết kịp thời./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (đế b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- PCT Nhâm Ngọc Hiển (để theo dõi, t/h); 

- Lưu: VT (Dung). 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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