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BÁO CÁO
Tổng kết 06 năm triển khai thi hành luật Hộ tịch

Thực hiện công văn số 53/STP-HC&BTTP của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương. 
UBND xã Quang Minh gửi báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành luật Hộ tịch 
trên địa bàn xã như sau: 

1. Số liệu đăng ký hộ tịch qua 06 năm
Tổng số đăng ký hộ tịch từ năm 2016 – 2021 trên địa bàn xã Quang Minh: 

1826 trường hợp.
Loại 

đăng ký

Năm

Đăng 
ký 
khai 
sinh

Đăng ký 
khai tử

Đăng ký 
kết hôn

Xác 
nhận 
tình 
trạng 
hôn 
nhân

Nhận 
cha mẹ 
con

Nuôi 
con 
nuôi

Đăng 
ký 
giám 
hộ

Cải 
chính 
hộ tịch

2016 125 33 48 52 0 0 0 0

2017 132 37 44 66 0 0 0 1

2018 125 39 38 70 0 0 0 0

2019 120 33 39 50 1 1 0 1

2020 231 64 31 57 2 0 0 3

2021 221 55 32 75 0 0 0 1

Tổng 954 261 230 370 3 1 0 6

2. Khó khăn, vướng mắc

- Xã Quang Minh là một xã nằm cuối huyện với hơn 6.000 nhân khẩu, người 

dân phần lớn nhiều đời nay làm nông nghiệp, do vậy ý thức về tầm quan trọng của 

giấy tờ còn chưa cao. Mặt khác do lịch sử để lại, nhiều giấy tờ của công dân được 

thiết lập từ xa xưa đến nay có nhiều dữ liệu không trùng khớp với nhau. Cùng là 

một người nhưng thông tin họ tên, năm sinh trong giấy kết hôn, giấy chứng minh 

nhân dân, giấy khai sinh của con bị sai lệch, không thống nhất. Đến nay khi bước 

vào thời kỳ mới, yêu cầu thông tin trong các giấy tờ tùy thân của công dân đều phải 

thống nhất việc điều chỉnh gặp nhiều khó khăn, bất cập. Đặc biệt trong giấy khai 

sinh và giấy kết hôn của những người sinh năm 1998 trở về trước phần ghi tuổi của 



cha mẹ không phù hợp với năm sinh hiện tại, đa phần đều ghi thêm tuổi đẻ. Do vậy 

một số công dân không có căn cứ để điều chỉnh giấy tờ, gây khó khăn cho công tác 

- Số lượng công chức Tư pháp ở xã chỉ có 01 người, trong khi lượng công việc 

ngày càng nhiều và một thủ tục kéo theo nhiều trình tự từ tiếp nhận hồ sơ, giải thích 

hướng dẫn, nhập sổ, nhập các loại phần mềm và thực hiện số hóa hồ sơ, do vậy 

công việc nhiều dẫn đến khó khăn, áp lực trong quá trình giải quyết công việc. 

- Khoản 1 Điều 34 Luật Hộ tịch quy định: “Người có trách nhiệm đi đăng ký 

khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay thế 

giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch”. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP thì Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc cấp 

giấy chứng sinh, giấy báo tử và cung cấp số liệu thống kê sinh, tử cho cơ quan đăng 

ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Tuy nhiên, hiện tại 

chưa có văn bản quy định cụ thể về mẫu giấy báo tử nên gây lúng túng cho UBND 

cấp xã trong việc thực hiện cấp giấy báo tử cho người chết trên địa bàn, cũng như 

trong việc thực hiện đăng ký khai tử và hàng năm cơ sở y tế không cung cấp số liệu 

sinh, tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Luật Hộ tịch không quy định cấp lại bản chính giấy khai sinh trong khi đó 

người dân vẫn có nhu cầu và nguyện vọng được cấp lại bản chính giấy khai sinh 

khi bản chính bị thất lạc, hư hỏng.

- Luật Hộ tịch chỉ quy định cấp trích lục giấy tờ hộ tịch, không quy định cấp 

giấy khai sinh bản sao; trong khi đó Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định giấy 

tờ hộ tịch là Giấy khai sinh bản sao là chưa phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch. 

Mặt khác việc quy định Giấy khai sinh bản sao do Bộ Tư pháp in phát hành tại 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP gây khó khăn cho cơ quan đăng ký hộ tịch do phải 

chờ cấp phát giấy tờ hộ tịch, trong khi Giấy khai sinh bản sao cấp theo nhu cầu của 

người dân. Ngoài ra việc quy định giấy khai sinh bản sao do Bộ Tư pháp in và phát 

hành gây lãng phí nguồn kinh phí nhà nước do đơn giá in ấn cao hơn. Trước đây 

cơ quan đăng ký hộ tịch rất thuận lợi khi cấp Trích lục khai sinh bản sao quy định 

tại tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP. 4. Phần mềm hộ tịch điện tử hay phát sinh lỗi 



như chậm cấp số định danh, treo phần mềm ảnh hưởng tới thời gian giải quyết 

TTHC của cơ quan đăng ký hộ tịch.

3. Kiến nghị, đề xuất: 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký khai sinh 

trong trường hợp trẻ em sinh ra do bố mẹ tảo hôn, bố mẹ chưa đủ tuổi đăng ký kết 

hôn hoặc bố mẹ vi phạm luật Hôn nhân và gia đình.  

Đề nghị tăng thêm phụ cấp đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch trong việc 

tiếp nhận, sử lý hồ sơ, quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch và tiếp nhận 

hồ sơ trực tuyến mức độ 3.4

Trên đây là báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện luật Hộ tịch của UBND xã Quang 

Minh. Kính gửi phòng Tư pháp huyện Gia Lộc xem xét./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp (để bc);
- TT ĐU;
- TT HĐND;
- Lãnh Đạo UBND;
- Lưu vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Biên
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