
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /UBND- TP 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 

của Bộ Tư pháp 

Hữu Lũng, ngày     tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 813/STP-HCTP&BTTP ngày 09/3/2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, về triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 

01/2022-TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 813/KH-

UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện 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 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

 Để thực hiện thống nhất các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP 

ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và một số 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 đúng quy định, UBND huyện 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền nội dung Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 

của Bộ Tư pháp tới cán bộ công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 

2. Bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất để triển khai 

thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công 

trực tuyến để phục vụ Nhân dân. 

3. Chỉ đạo Công chức làm công tác hộ tịch nghiên cứu, thực hiện đảm bảo 

các quy định của Thông tư số 01/2022-TT-BTP ngày 04/01/2022, trong đó cần 

lưu ý:  

- Khi thực hiện đăng ký hộ tịch 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, hủy 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. 

- Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến 

phù hợp theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, phòng Tư pháp. Trong thời 

gian đăng ký hộ tịch trực tuyến chưa được triển khai trên địa bàn huyện thì việc 

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

luật hộ tịch hiện hành.  
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- Về trả kết quả đăng ký hộ tịch là bản có chữ ký số:  

 Do hiện nay, Sở Tư pháp đang tổ chức thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đã 

được đăng ký, lưu trữ trên địa bàn tỉnh từ trước ngày 01/7/2017. Trong thời gian 

chưa thực hiện xong việc số hóa Sổ hộ tịch, cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ tịch điện 

tử chưa vận hành thống nhất, chưa kết nối, khai thác được dữ liệu từ CSDL quốc 

gia về dân cư và các CSDL 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 thực hiện việc 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 trưởng 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.  

4. Giao phòng Tư pháp: Tổ chức thực hiện các nội dung trên (trong việc 

tham mưu thực hiện đăng ký hộ tại cấp huyện) và đồng thời đôn đốc, kiểm tra, 

hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện. 

(Gửi kèm Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp) 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện thống 

nhất, bảo đảm theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Phong 
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