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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TP 

V/v báo cáo tổng kết 06 năm triển 

khai thi hành Luật Hộ tịch. 

Hữu Lũng, ngày        tháng 7 năm 2022 

        

             Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xa, thị trấn. 

    

Thực hiện Công văn số 3579/STP-HCTP&BTTP ngày 06/7/2022 của Sở 

Tư pháp về việc báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo tổng kết 06 năm 

triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn, cụ thể như sau:  

1. Về nội dung báo cáo 

Nội dung báo cáo thực hiện theo Đề cương kèm theo Công văn này. 

Trong đó: 

- Tập trung đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành;  

- Đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, kiến 

nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới nhằm 

tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch; 

- Kết quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch.  

Chú ý:  

- Thực hiện điền số liệu Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại 

UBND cấp xã  năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. 

- Thực hiện điền số liệu Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại tại 

UBND cấp xã  năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. 

2. Số liệu báo cáo 

Số liệu thực hiện báo cáo tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 

31/12/2021. 

3. Thời hạn gửi báo cáo 

UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo về UBND huyện (Qua Phòng Tư 

pháp trước ngày 15/7/2022). Đồng thời gửi qua hộp thư điển tử của Phòng tư 

pháp tại dịa chỉ: tuphaphuulung@gmail.com, để tổng hợp xây dựng báo cáo 

UBND huyện gửi Sở Tư pháp đúng tiến độ. 

Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc trao đổi, liên hệ ông Vy Đức 

Thành, Điện thoại: 0941.140.668, để được phối hợp, hướng dẫn. 

(Gửi kèm Công văn này: Đề cương báo cáo và 02 biểu Kết quả đăng ký 

khai sinh, khai tử, kết hôn và các việc hộ tịch khác )./. 

 

mailto:tuphaphuulung@gmail.com


2 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Phòng Tư pháp;  

- Lưu: VT.                                       

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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