
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VINH

Số:            /TP-HCTP
V/v triển khai thực hiện việc đăng

ký hộ tịch trực tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Kính gửi:

    - Trưởng các phòng, ngành, đơn vị Thành phố;

              - Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, 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 số 01/2022/TT-BTP ngày
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Quyết định 06/QĐ-TTg ngày
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ "Về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng
dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc
gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"; để thực hiện tốt việc đăng
ký hộ tịch trực tuyến theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/3/2021, UBND
Thành phố yêu cầu:

1. UBND các phường, xã:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho cán bộ, công
chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn về các nội dung sau:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Nghị định số
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp
thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng
thông tin điện tử (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) và các điều kiện
bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định
số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành
chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở
dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 01/2022/TT-
BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; Nghị quyết số
11/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về lệ
phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tập trung phổ biến, hướng dẫn về các nội dung:

+ Phổ biến để người dân biết về 04 mức độ của dịch vụ công trực tuyến
quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; những tiện ích của
bản sao chứng thực điện tử từ bản chính, nhất là trong việc nộp hồ sơ thực hiện
các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Danh sách các thủ tục hành
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chính lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến tại UBND Thành phố và
UBND phường, xã (có danh mục kèm theo);

+ Hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
để đăng ký chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và thực hiện các thủ tục
hành chính trên môi trường điện tử (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) lưu ý:
Số điện thoại đăng ký để tạo tài khoản phải chính chủ.

+ Hướng dẫn người dân tạo tài khoản và thực hiện các bước để nộp hồ sơ
hộ tịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Nghệ An, địa chỉ:
http://dichvucong.nghean.gov.vn và các loại giấy tờ, tài liệu người yêu cầu
đăng ký hộ tịch phải nộp, phải xuất trình theo quy định tại Điều 6 Thông tư
01/2022/TT-BTP.

b) Thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến cho người dân; tăng cường
chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để phục vụ việc tiếp nhận và giải
quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:

- Niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường xã để nhân dân biết, thực hiện.

- Chỉ đạo công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện nghiêm túc việc tiếp
nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND
phường, xã theo đúng quy định.

- Quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại
phường, xã tiên phong thực hiện các nội dung: Lập tài khoản trên Cổng dịch vụ
công Quốc gia; thực hiện đăng ký trực tuyến các thủ tục hành chính được Chủ
tịch UBND tỉnh Nghệ An công bố tại Quyết định 3729/QĐ-UBND ngày
11/10/2021 "Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức hành

nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An"; sử dụng bản sao chứng thực điện
tử từ bản chính khi nộp hồ sơ, đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính.

- Khi công dân yêu cầu chứng thực các loại giấy tờ, văn bản: Công chức
Tư pháp - hộ tịch phổ biến, hướng dẫn người dân kết hợp thực hiện chứng thực
bản sao điện tử từ bản chính; hướng dẫn cách thức truy cập, khai thác, sử dụng
bản sao chứng thực điện tử.

Khi công dân đến yêu cầu đăng ký hộ tịch: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
hướng dẫn hoặc hỗ trợ giúp người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ
công và hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến (có thể thực hiện đồng
thời cả đăng ký trực tuyến và đăng ký trực tiếp đối với các trường hợp đến đăng
ký hộ tịch và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính).

c) Một số lưu ý khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến:

- Về phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến:
thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP và Điều 6
Thông tư 01/2022/TT-BTP.

https://dichvucong.gov.vn
http://dichvucong.nghean.gov.vn
http://dichvucong.nghean.gov.vn
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- Trình tự, thủ tục giải quyết các việc đăng ký hộ tịch sau khi tiếp nhận hồ
sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định của 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, Điều 12, Điều 13 Nghị định
số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 

Công chức Tư pháp - hộ tịch cần nghiên cứu kỹ Luật hộ tịch và các văn
bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số
01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP để thực hiện
việc đăng ký hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định.

2. Phòng Tư pháp Thành phố:

- Tham mưu tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch
trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố theo đúng quy định.

- Biện soạn nội dung, tham mưu in ấn tài liệu, tờ gấp… để tuyên truyền,
phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện công tác chứng thực bản sao điện tử
từ bản chính và đăng ký hộ tịch trực tuyến.

- Hướng dẫn công chức Tư pháp - hộ tịch phường, xã thực hiện đăng ký
hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định. Đồng thời, theo dõi, tham mưu UBND
Thành phố phê bình, nhắc nhở, trừ điểm thi đua đối với những đơn vị không
triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố; Trung tâm Văn hóa, thể

thao và truyền thông Thành phố:

Đăng tải nội dung văn bản này trên Cổng thông tin điện tử Thành phố,
Trung tâm điều hành đô thị thông minh (Vinh Smart). Đồng thời, thực hiện các
hoạt động để tuyên truyền, phổ biến việc đăng ký hộ tịch trực tuyến trên các
phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường viết
các tin, bài để tuyên truyền, phổ biến về đăng ký hộ tịch trực tuyến và chứng
thực bản sao điện tử từ bản chính...

4. Văn phòng HĐND - UBND Thành phố:

Thực hiện việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục đăng ký hộ tịch trực
tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố. Đồng thời, có biện pháp
hỗ trợ người dân lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh để đăng ký hộ tịch
trực tuyến...

5. Trưởng các phòng, ngành, đơn vị Thành phố:

- Phổ biến, thông tin cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan, đơn vị biết về các thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến thuộc
thẩm quyền của UBND Thành phố và UBND phường xã (có Danh mục kèm

theo) và việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động biết, thực hiện khi có nhu cầu.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-123-2015-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tich-282304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-04-2020-tt-btp-huong-dan-luat-ho-tich-va-nghi-dinh-123-2015-nd-cp-ve-ho-tich-446237.aspx
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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Việc triển khai thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến rất quan trọng, yêu
cầu các phòng, ngành, đơn vị và UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai
thực hiện các nội dung nêu tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có
khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND Thành phố (qua phòng Tư
pháp) để được hướng dẫn./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp Nghệ An;
- Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp;
- Thường trực Th.U, HĐND Tp (B/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND Thành phố;
- Lưu: VT, TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Cẩm Tú
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DANH MỤC
Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến
(Kèm theo Công văn số                  /UBND-TP ngày        /       /2022)

TT Tên thủ tục hành chính

thực hiện đăng ký trực tuyến

Trách nhiệm
tham mưu

I Thực hiện tại UBND Thành phố Phòng Tư pháp

1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài x

2 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài x

3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có
hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài x

5 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài x

6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài x

7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài x

8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

x

9 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác (khai sinh,
giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con;
nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) của công dân
Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền
của nước ngoài

x

10 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân
Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền
của nước ngoài

x

11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn
của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan
có thẩm quyền của nước ngoài

x

12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch x

II Thực hiện tại UBND phường, xã Công chức Tư

pháp - Hộ tịch

1 Đăng ký khai sinh x

2 Đăng ký khai tử x

3 Đăng ký giám hộ x

4 Đăng ký chấm dứt giám hộ x
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5 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
cho người dưới 14 tuổi

x

6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x

7 Đăng ký lại khai sinh x

8 Đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá
nhân

x

9 Đăng ký lại khai tử x

10 Cấp bản sao trích lục hộ tịch x
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