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BÁO CÁO 
Kết quả 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 Quảng Bình năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 

23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 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 Quảng Bình (gọi tắt là Chương trình hành động quốc gia), Ban Chỉ đạo 

Chương trình hành động quốc gia tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019  

1. Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện  

BCĐ tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn 

số 1528/UBND-NC ngày 17/9/2019 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ 

tịch; Công văn số 1529/UBND-NC ngày 17/9/2019 về việc tham gia góp ý đối với 

dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến; Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc phê duyệt Đề án Số 

hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực BCĐ đã ban hành Công 

văn số 1382/STP ngày 19/6/2019 về việc hướng dẫn số hóa sổ hộ tịch; Kế hoạch số 

1574/KH-STP ngày 09/7/2019 về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ, kiến thức  pháp 

luật hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình năm 2019; Công văn số 1977/STP-HCTP ngày 27/8/2019 về việc cung cấp 

thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng 

minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; Công văn số 2340/STP-HCTP 

ngày 02/10/2019 về việc đề nghị kết nối liên thông dữ liệu một cửa điện tử với dữ 

liệu đăng ký khai sinh, cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Công văn số 

2864/STP-HCTP, 2865/STP-HCTP ngày 30/10/2019 về việc triển khai liên thông 

dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt 

động đăng ký và thống kê hộ tịch; kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện 

a) Góp ý hoàn thiện các dự thảo văn bản QPPL của Trung ương  

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1529/UBND-NC ngày 
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17/9/2019 góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 

3249/STP-HCTP về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

hộ tịch và 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. 

b) Công tác thanh tra, kiểm tra 

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 564/KH-UBND, chỉ đạo 

Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 2427/QĐ-STP ngày 09/11/2018 về phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019, trong đó Sở Tư pháp đã tổ chức thanh tra về 

công tác hộ tịch ở 01 đơn vị cấp huyện, 07 đơn vị cấp xã1; phối hợp với Thanh tra 

Bộ Tư pháp tổ chức thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch 02 đơn vị cấp 

huyện và 03 đơn vị cấp xã2; chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác 

hộ tịch tại địa phương mình. Đồng thời, xác minh các sự kiện hộ tịch theo phản 

ánh, kiến nghị của công dân và theo đề nghị của các cơ quan trong và ngoài tỉnh3. 

Qua thanh tra, kiểm tra và xác minh các sự kiện hộ tịch đã kịp thời phát hiện 

những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hộ tịch; chấn 

chỉnh, đề nghị xử lý đối với các sai phạm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hộ tịch cho phù hợp với thực tiễn. 

3. Công tác cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, hiện đại hóa phương thức 

đăng ký và thống kê hộ tịch 

a) Trang bị máy tính, kết nối mạng Internet, máy in phục vụ cho công tác 

đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch  

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành Luật Hộ tịch, Đề án "Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử toàn quốc", Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm đầu tư trang bị 

máy vi tính có kết nối mạng internet, máy in phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch. 

Cụ thể:  

- Tại các Phòng Tư pháp cấp huyện, 100% công chức phụ trách tư pháp hộ 

tịch được bố trí máy ví tính, máy in có kết nối mạng internet. 

- Tại các xã, phường, thị trấn, số xã công chức tư pháp - hộ tịch được bố trí 

máy tính riêng: 148/159 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ: 93%; 11 xã còn lại sử dụng 

máy tính chung với các bộ phận khác như văn phòng hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả4. Số máy tính của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được kết nối 

mạng internet: 157/159 đơn vị cấp xã5, đạt tỷ lệ: 98,7%. 

                                           
1 . Thanh tra tại Phòng Tư pháp Tuyên Hóa, UBND xã Tiến Hóa, UBND xã Nam Hóa; UBND phường Đức Ninh Đông; 

UBND xã Lộc Ninh; UBND xã Thanh Trạch, UBND xã Lý Trạch, UBND xã Đức Trạch. 
2 . Thanh tra tại UBND huyện Lệ Thủy; UBND thành phố Đồng Hới; UBND xã Lộc Thủy; UBND phường Bắc; 

UBND xã Quảng Xuân; 
3 Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Bộ phận Di trú - Đại sứ quán Canada tại Việt Nam,  Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, 

Sở Tư pháp Thừa Thiên – Huế, UBND quận Sơn Trà, Văn phòng Luật sư Phong Phú. 
4 . Huyện Lệ Thủy: 11 xã;   
5 . Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-123-2015-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tich-282304.aspx
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b) Công tác triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 

quốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Trên cơ sở Kế hoạch số 572/KH-UBND của UBND tỉnh, Quyết định số 

2173/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử toàn quốc”, Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư 

pháp về việc hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Cục 

Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và Sở Thông tin và truyền thông tổ chức tập 

huấn, tạo tài khoản người dùng và các điều kiện cần thiết khác, triển khai thực 

hiện Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp trên toàn 

tỉnh từ ngày 01/9/2018. Phần mềm này đã đi vào sử dụng ổn định, đáp ứng tính 

liên thông, kết nối giữa các đơn vị sử dụng, đặc biệt là với đơn vị quản lý cấp trên. 

Bên cạnh đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4824/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2019 về việc phê duyệt Đề án số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự 

kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch 

trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch.  

Đồng thời, Cơ quan Thường trực BCĐ – Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an 

tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày  04/4/2019 về việc công bố các 

TTHC liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ 

trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

tham mưu việc kết nối, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống thông tin một cửa điện tử với 

hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và triển khai liên thông dữ liệu đăng ký 

khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi6 (từ ngày 16/10/2019, Quảng 

Bình đã được Bộ Tư pháp kích hoạt kết nối liên thông đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn). Qua đó, đã nâng cao chất lượng đăng ký, 

thống kê hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. 

c) Công tác triển khai thực hiện CSDL quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 05/09/2018 của Bộ Công an về việc 

đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu về dân cư, từ ngày 01/11/2018, Công 

an tỉnh đã phối hợp các các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành thu thập thông 

tin xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn tỉnh. Tính đến ngày 

26/12/2019 đã thu thập được 914.769 Phiếu thu thập thông tin dân cư đạt tỷ lệ 

89%, phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành quét  891.769  Phiếu 

thu thập thông tin dân cư phục vụ nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư 

đảm bảo kế hoạch đề ra. Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền các cấp triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

                                           
6 . Công văn số 2340/STP - HCTP ngày 02/10/2019 về việc đề nghị kết nối liên thông dữ liệu một cửa điện tử với dữ 

liệu đăng ký khai sinh, cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Công văn số 2864, 2865/STP - HCTP ngày 

30/10/2019 về việc triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
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dân cư, tiếp tục thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư. Đồng thời, tiếp tục 

thực hiện tốt công tác phối hợp với Cơ quan tư pháp tiến hành trao đổi, xác minh 

cung cấp thông tin trong công tác đăng ký và thống kê hộ tịch; xây dựng Cơ sở dữ 

liệu có liên quan thống nhất, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân. 

4. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch 

a) Công chức làm công tác đăng ký hộ tịch 

- Đối với cấp huyện: 8 huyện, thị xã, thành phố và 8/8 Phòng Tư pháp  huyện, 

thị xã, thành phố đã bố trí 08 công chức làm công tác hộ tịch, trong đó có 07 công 

chức có trình độ đại học Luật, 01 công chức có trình độ Thạc sỹ Luật. 

- Đối với cấp xã: 159 xã, phường, thị trấn đã bố trí  công chức làm công tác Tư 

pháp - hộ tịch. Trong số 269 công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã, có 159 công chức 

được bố trí làm công tác hộ tịch, trong đó có 141 công chức có trình độ Cử nhân 

Luật, 18 công chức có trình độ Trung cấp Luật. 100% đều được chuẩn hóa và đạt 

trình độ chuyên môn theo quy định của Luật Hộ tịch.  

 Nhìn chung, các địa phương đã bố trí đủ số lượng công chức làm công tác 

đăng ký và quản lý hộ tịch. Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh đều tổ chức rà soát, đánh giá để sắp xếp, bố trí lại công chức đủ năng 

lực, trình độ chuyên môn, đảm bảo chất lượng đảm nhận công tác hộ tịch.    

b) Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hộ tịch  

Thực hiện Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công 

tác hộ tịch và Công văn số 742/BTP-TCCB ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc 

bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 về việc giao 

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2019, ban hành Kế hoạch 

số 2275/KH-STP ngày 29/10/2018 về mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 

chuyên ngành tư pháp năm 2019. Theo đó, chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Trường 

Trung cấp Luật tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch 

cho 269 công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đến nay, 100% 

công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn và đã cấp chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch. 

Phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức tổ chức 02 

lớp tập huấn chuyên sâu về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho Lãnh đạo 

UBND và công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn; cử công chức tham dự lớp tập 

huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo Công văn số 

5770/BNV-ĐT ngày 20/11/2019 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tư pháp đã 

ban hành 10 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch7 nhằm tháo gỡ những khó 

                                           
7 . Công văn số 335/STP-HCTP ngày 26/02/2019 về việc hướng dẫn đăng ký khai sinh cho công dân; Công văn số 1382/STP-

HCTP ngày 19/6/2019 về việc hướng dẫn số hóa Sổ Hộ tịch; Công văn số 1507/STP-HCTP ngày 02/7/2019 về việc đề nghị 

hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch; Công văn số 1745/STP-HCTP ngày 01/8/2019 về việc báo cáo kết quả hướng dẫn UNBD 

các xã triển khai việc đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do; Công văn số 1929/STP-HCTP ngày 22/8/2019 về việc hướng dẫn 

nghiệp vụ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký kêt hôn của bà Nguyễn Thị Huyền; Công văn số 1977/STP - HCTP ngày 27/8/2019 

về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của 
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khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký hộ tịch tại địa phương. 

5. Nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan, tổ chức về công 

tác đăng ký và thống kê hộ tịch 

Đã tổ chức và lồng ghép tổ chức 55 hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật cho 6.000 cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; in ấn và phát hành 

91.702 tài liệu tuyên truyền; phối hợp thực hiện 12 chuyên mục Pháp luật và Đời 

sống phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, 12 chuyên mục 

PBGDPL trên báo Quảng Bình; phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức; tiếp tục tuyền truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên loa truyền thanh ở cơ sở,  trong đó có nội dung tuyên truyền, 

phổ biến về pháp luật hộ tịch. 

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân nắm vững hơn các quy định của pháp luật về hộ tịch, nhận thức sâu sắc 

hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Hộ tịch; quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Qua đó, trách nhiệm của các 

cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện Luật Hộ tịch ngày càng được nâng lên. 

6. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy 

chứng sinh, Giấy báo tử và xác định đúng nguyên nhân tử vong 

Hàng năm, Sở Y tế đều bố trí kinh phí cho các hoạt động in ấn, tập huấn, cử 

cán bộ tham gia bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế 

thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và xác định đúng nguyên nhân tử 

vong; thực hiện góp ý các dự thảo văn bản và triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định cơ chế thu nhập thông tin tử vong, nguyên nhân tử vong.  

7. Công tác thống kê về hộ tịch 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Mục VII Phụ lục ban hành kèm theo Kế 

hoạch số 564/KH-UBND và Quyết định số 4056/QĐ-UBND của UBND tỉnh về 

việc phân công các sở, ngành thu thập  thông tin các chỉ tiêu thông kê cấp tỉnh tại 

địa phương và ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

hàng năm Sở Tư pháp đều phối hợp với UBND cấp huyện thống kê tỷ lệ trẻ em 

được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết trong năm được đăng ký khai tử gửi Cục 

Thống kê công bố theo quy định. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị 

xã, thành phố thống kê thông tin số liệu về kết hôn, ly hôn, tảo hôn của dân tộc 

thiểu số; định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm, thực hiện thống kê, báo cáo số liệu 

theo chế độ thống kê của ngành hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ 

quan có liên quan. 

8. Kết quả công tác đăng ký hộ tịch (Số liệu đến 31/10/2019) 

a) Tại UBND cấp huyện 

- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: 25 trường hợp; tăng 58% so với 

                                                                                                                                       
người nước ngoài; Công văn số 3128/STP-HCTP ngày 13/11/2019 về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch; Công 

văn số 3149/STP-HCTP ngày 14/11/2019 về việc xác minh tính hợp pháp của Giấy khai sinh; Công văn số 3372/STP-HCTP 

ngày 04/12/2019 về việc kiểm tra, xác minh Giấy Chứng nhận kết hôn; Công văn số về việc báo cáo vụ việc đăng ký khai tử của 

ông Hoàng Đình Thăng;  
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cùng kỳ (năm 2018 đăng ký khai sinh 15 trường hợp); 

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 98 trường hợp; tăng 44% so với 

cùng kỳ (năm 2018 đăng ký kết hôn 68 trường hợp); 

- Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài: 02 trường hợp; tăng 50% so với 

cùng kỳ (năm 2018 đăng ký khai tử 01 trường hợp). 

b) Tại UBND các cấp xã 

- Đăng ký khai sinh: 16.623 trường hợp; giảm 1% so với cùng kỳ (năm 

2018 đăng ký khai sinh 16.866 trường hợp). Trong đó, đăng ký khai sinh đúng 

hạn: 14.948 trường hợp, đạt 90%; đăng ký khai sinh quá hạn: 1.675 trường hợp, 

chiếm 10%. Tỷ lệ trẻ em sinh ra sống và được đăng ký khai sinh tăng 1% so với 

năm 2018. 

- Đăng ký kết hôn: 6.146 trường hợp; giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018 

(năm 2018 đăng ký kết hôn 6.735 trường hợp); 

 - Đăng ký khai tử: 4.633 trường hợp; giảm 11% so với cùng kỳ năm 2018 

(năm 2018 đăng ký khai tử 5.124 trường hợp). Trong đó, đăng ký khai tử đúng hạn: 

2.741 trường hợp, đạt 59%; đăng ký khai tử quá hạn: 1.892 trường hợp, chiếm 41%.  

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

1. Hiện nay, bộ máy tổ chức của Tư pháp cấp huyện mặc dù đã được kiện 

toàn, bổ sung nhưng vẫn chưa hoàn thiện và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

đặt ra. Đối với một số đơn vị cấp xã hiện nay chỉ bố trí 01 công chức Tư pháp - hộ 

tịch8 nhưng ngoài công tác hộ tịch còn phải đảm nhiệm 08 nhóm nhiệm vụ khác9,  

do đó, công chức tư pháp - hộ tịch ít có thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ của công chức tư pháp - hộ tịch một 

số xã còn hạn chế, nhất là những công chức đã lớn tuổi nên hạn chế về kỹ năng sử 

dụng tin học, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch và cập nhật văn bản. Mặt khác, 

công chức tư pháp - hộ tịch là vị trí thường xuyên thay đổi theo nhiệm kỳ nên đã 

ảnh hưởng đến chất lượng của công tác đăng ký và thống kê hộ tịch. Năm 2019, 

100% công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đã được tập huấn và cấp chứng chỉ đảm 

                                           
8 . Hiện nay có 113/159 địa phương cấp xã có 02 công chức tư pháp - hộ tịch, còn lại chỉ có một công chức tư pháp 

- hộ tịch. (Gồm: Lệ Thủy: 11/28 xã; Quảng Ninh: 05/15 xã;  Đồng Hới: 03/16 xã, phường; Bố Trạch: 11/30 xã; Ba 

Đồn: 01/16 xã; Quảng Trạch: 03/18 xã; Tuyên Hóa: 06/20 xã; Minh Hóa: 6/16 xã). 
9 Xây dựng chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp cấp xã trình UBND cấp xã phê duyệt và 

tổ chức thực hiện; thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND 

cấp xã ban hành; hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành; quản lý và thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định của pháp luật; theo dõi 

tình hình THPL tại địa phương; đề xuất với UBND cấp xã xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả 

theo dõi THPL theo quy định của pháp luật; xây dựng, trình UBND cấp xã ban hành và tổ chức thực hiện chương 

trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ tuyên truyền viên 

pháp luật; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở cấp xã; tổ chức thực 

hiện các văn bản QPPL về hòa giải ở cơ sở; thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên 

tại địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định; cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy 

tờ, văn bản bằng tiếng Việt, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc 

khác theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan THADS trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. 
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bảo chuẩn hóa theo quy định của Luật Hộ tịch, tuy nhiên gần đây một số địa 

phương đã bố trí công chức tư pháp - hộ tịch sang làm nhiệm vụ khác nên số được 

bổ sung sẽ không đảm bảo chuẩn hóa theo quy định. 

2. Đến nay có 159/159 đơn vị cấp xã, 8/8 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

đã thực hiện cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. 

Tuy nhiên, do một số nơi phòng làm việc còn chật, nhiều xã bố trí làm chung với 

bộ phận khác nên chưa đủ không gian để tiếp dân và lưu trữ tài liệu; một số công 

chức tư pháp - hộ tịch đang phải dùng chung máy vi tính với các bộ phận khác 

hoặc máy vi tính đã cũ nên chạy các phần mềm chuyên ngành chậm, ảnh hưởng 

đến tiến độ giải quyết công việc. 

3. Thời gian thực hiện các TTHC về hộ tịch tại UBND 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 nhận và trả kết quả ngay trong ngày nên khó khăn cho 

UBND cấp huyện khi thực hiện theo cơ chế 01 cửa liên thông vì trình tự thực hiện 

phải qua nhiều bước, nhiều bộ phận. 

4. Một số quy định trong Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành 

chưa cụ thể, rõ ràng gây khó khăn trong quá trình áp dụng như: Thay đổi quê 

quán; đăng ký khai tử cho người chết đã lâu không có các loại giấy tờ liên quan 

chứng minh sự kiện chết; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với những 

chiến sỹ bộ đội, công an không có hộ khẩu cá nhân nhưng có hộ khẩu tập thể; quy 

định về giấy tờ, tài liệu làm chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; trình tự, 

thủ tục xác minh các sự kiện hộ tịch ở các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài; 

trình tự, thủ tục thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định 

của Luật Hộ tịch; cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh trong trường hợp 

người đăng ký khai sinh đã chết và không có giấy khai sinh; cải chính Quyết định 

cải chính; việc cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ trong quy định về đăng ký khai 

sinh lại; giải quyết trong trường hợp bản chính Giấy Khai sinh nhưng đã rách nát, 

cũ, một số thông tin đã mờ không sử dụng được; nội dung Bản án tuyên về con 

chung không đúng với thực tế; Mấu Giấy Khai sinh năm 2015, không có mục quê 

quán… 

5. Tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn vẫn còn xảy ra ở một số địa 

phương, gây khó khăn cho công tác thống kê, đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa 

bàn. 

6. Nhận thức quyền và nghĩa vụ của một số người dân trong việc đăng ký hộ 

tịch còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới 

đã làm ảnh hưởng đến kết quả đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ sở. 

7. Nguồn kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác hộ tịch còn hạn hẹp, 

chưa có những chính sách động viên công chức ngành tư pháp nói chung và công 

chức tư pháp hộ tịch nói riêng.  

8. Một số nhiệm vụ giao cho Sở Y tế chủ trì như thực hiện mô hình thu thập 

nguyên nhân tử vong, hiện đại hóa phương thức thu thập, phân tích và sử dụng số 

liệu tử vong, nguyên nhân tử vong triển khai còn chậm. 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Kế hoạch số 564/KH-UBND đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, cụ thể: 

1. Sở Tư pháp 

- Tiếp tục phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Quảng Bình, các sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về hộ tịch để người dân tiếp cận sâu hơn về quyền, trách nhiệm 

đăng ký hộ tịch, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác 

đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan, tổ chức. 

- Tiếp tục khảo sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch, 

hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tiếp tục tham 

mưu thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và triển khai số hóa 

sổ hộ tịch theo Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh; 

- Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác đăng ký và 

quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu giải quyết hoặc 

giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương 

trình hành động quốc gia theo thẩm quyền. 

2. Văn phòng UBND tỉnh phối với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên 

quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình thực hiện có chất lượng, 

hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 564/KH-UBND.   

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

UBND cấp huyện tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật; trang bị máy 

tính, máy in đảm bảo chất lượng cho các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch; phối 

hợp với Sở Tư pháp tham mưu kinh phí thực hiện Đề án số hóa dữ liệu hộ tịch; phối 

hợp với Sở Y tế tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin 

tại các cơ quan y tế có chức năng thu thập dữ liệu sinh. 

4. Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Tài chính 

tham mưu UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện Đề án "Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ 

quan y tế có chức năng thu thập dữ liệu sinh, tử. 

5. Sở Y tế chủ trì đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chưa được triển 

khai ở Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 564/KH-UBND của UBND tỉnh. 

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tham mưu 

bố trí đủ số lượng công chức làm công tác tư pháp hộ tịch tại UBND cấp huyện, cấp 

xã; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm công tác 

đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác 

đăng ký, thống kê hộ tịch. 
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7. Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư theo lộ trình được quy định tại Luật Căn cước công dân. Đồng 

thời, chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường phối hợp với các cơ quan 

đăng ký hộ tịch thực hiện xác minh và cung cấp thông tin trong công tác đăng ký 

và thống kê hộ tịch. Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với UBND cấp xã 

thực hiện Đề án liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 

hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; các thủ tục liên 

thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi . 

8. Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực 

hiện Phần mềm Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Đề án số hóa sổ hộ tịch 

theo Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh; 

9. Sở Lao động, Thương binh và xã hội chỉ đạo Trung tâm bảo trợ xã hội 

thực hiện phối hợp với các cơ quan tư pháp rà soát và thực hiện đăng ký khai sinh 

cho trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội, thực hiện thống nhất các 

loại giấy tờ hộ tịch trong các hồ sơ liên quan đến việc hưởng chế độ, chính sách của 

công dân và các nội dung khác có liên quan. 

10. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực 

hiện giải quyết các vấn đề về hộ tịch liên quan người nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài và người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên 

giới Việt Nam- Lào và thực hiện các nội dung khác có liên quan. 

11. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện thống kê số liệu 

hộ tịch hàng năm và công bố công khai bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất kịp 

thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu sử dụng của cá nhân, tổ chức 

theo Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình 

về việc phân công các sở, ngành, thu thập thông tin các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tại 

địa phương và ban hành biêu mẫu thu thập hệ thông chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.  

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao 

tại Kế hoạch số 564/KH-UBND, trong đó chú ý các mục tiêu cụ thể về tỷ lệ đăng 

ký khai sinh; khai tử và xác định nguyên nhân tử vong; nuôi con nuôi; kết hôn; ly 

hôn. Đồng thời, rà soát, bố trí đủ số lượng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ 

quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch; nâng cao tỷ lệ 

đăng ký khai sinh, khai tử, nuôi con nuôi, tỷ lệ xác nhận thông tin về việc ly hôn 

trong sổ hộ tịch; kết hôn; giảm tỷ lệ tảo hôn không có kế hôn cận huyết thống; nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch. Bảo đảm điều kiện về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị để tiếp tục ứng dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc.  

13. Các sở, ngành có liên quan, các thành viên BCĐ thường xuyên thông 

tin, phản ánh tình hình hoạt động của các sở, ngành, địa phương cho BCĐ qua Cơ 

quan Thường trực và Tổ Giúp việc BCĐ. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ tổng hợp, báo 

cáo phản ánh kịp thời cho BCĐ. 
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IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả 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 

Quảng Bình, đề nghị Bộ Tư pháp các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định của pháp luật về hộ tịch; tổng 

hợp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương tại các công văn hướng dẫn 

nghiệp vụ của Bộ Tư pháp để đưa vào các Thông tư, Nghị định nhằm áp dụng 

thống nhất và đảm bảo cơ sở pháp lý cho các cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của 

Bộ Tư pháp và hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch theo Công văn số 1437/BTP-CNTT 

ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp.  

3. Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc cấp Giấy 

báo tử.  

4. Tiếp tục tăng cường công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác này của địa phương theo hướng chuyên sâu để tạo điều kiện cho đội ngũ 

này nắm bắt công việc, nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ công tác 

trong thời gian tới. 

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động thu thập, thống kê dữ liệu sinh, tử đảm bảo kết nối, cung cấp 

thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời giữa ngành Y tế, Tư pháp và Thống kê./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực - BTP; 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ; 

- Các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Nội vụ, Ngoại vụ, Y tế, Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng 

UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TGV BCĐ. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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