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Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch  
 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 

I. Kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ 
tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

1. Việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi 
hành Luật Hộ tịch, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn 
bản hướng dẫn thi hành 

- Công tác chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch 
triển khai thi hành Luật Hộ tịch: Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 được Quốc hội 
khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 
Để triển khai kịp thời Luật Hộ tịch đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân 
dân trên địa bàn, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 
05/5/2015 về việc triển khai Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện. Hàng năm UBND 
huyện, UBND các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp, 
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung 
lồng ghép công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi 
tiết thi hành: Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Hộ 
tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 
huyện, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Hộ tịch cho 
các đại biểu là Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng (hoặc Phó) các Ban của HĐND 
huyện; Trưởng (hoặc phó) các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể của huyện; Chủ 
tịch (hoặc Phó Chủ tịch) HĐND các xã, thị trấn; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) 
UBND các xã, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch. Tổng số hơn 100 lượt 
người tham dự. Nội dung Hội nghị đã được Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện xây dựng tin bài và phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, 
qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Phòng Tư pháp huyện phối hợp với 21/21 
UBND các xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, tuyên truyền 
Luật Hộ tịch được 21 cuộc, cho khoảng 1.100 người tham dự. Ngoài ra, thông 
qua các cuộc Hội nghị cấp huyện, cấp xã đã cấp phát được khoảng gần 500 cuốn 
tài liệu tuyên truyền Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 
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 - Công tác đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện Kế 
hoạch, bao gồm cả các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch: UBND huyện 
giao cho Phòng Tư pháp trực tiếp hướng dẫn cấp xã tổ chức triển khai thực hiện 
khi có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp; trong những năm qua Phòng Tư 
pháp đã ban hành các văn bản về hướng dẫn cấp xã triển khai thực hiện các quy 
định pháp luật về Hộ tịch (như: Văn bản số 01/PTP ngày 08/01/2016 của Phòng 
Tư pháp về triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch; Văn bản số 31/PTP ngày 03/10/2016 về rà 
soát, đánh giá tình hình thu phí, lệ phí; Văn bản số 36/PTP ngày 24/11/2016 về 
điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/TT-BTP; 
Văn bản số 38/PTP ngày 28/11/2016 về thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân 
Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan); Văn bản số 20/PTP 
ngày 07/8/2017 về việc chấn chỉnh thực hiện một số quy định về công tác hộ 
tịch, chứng thực; Văn bản số 03/PTP ngày 10/01/2018 về việc khóa sổ, lưu sổ, 
mở sổ công tác hộ tịch, chứng thực; ...). Ngoài ra, Phòng Tư pháp còn thực hiện 
sao gửi một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch của cấp trên gửi các xã, thị 
trấn để trực tiếp giải đáp đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch của các xã, thị 
trấn trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Hộ tịch. Đối với hoạt động kiểm 
tra, giao cho Phòng Tư pháp hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra 
chuyên môn, nghiệp vụ đối với các xã, thị trấn trên địa bàn để kịp thời chấn 
chỉnh những sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

Nhìn chung việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh trong 
lĩnh vực hộ tịch tại địa phương được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến 
độ theo kế hoạch đề ra. 

2. Việc bố trí đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch và bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch 

- Thực trạng, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ 
trước thời điểm triển khai Luật Hộ tịch đến nay:  

Trước khi triển khai Luật Hộ tịch, trên địa bàn huyện có 13/21 xã, thị trấn 
có 02 Công chức Tư pháp có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên (cấp xã có tổng 
số 34 Công chức Tư pháp - Hộ tịch, trong đó có 09 công chức trình độ Đại học, 
25 công chức trình độ Trung cấp). 

Từ khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí 
số lượng công chức phụ trách công tác Tư pháp - Hộ tịch có trình độ theo đúng 
quy định của Luật Hộ tịch. Cấp huyện, Phòng Tư pháp hiện có 05 biên chế (01 
Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 02 chuyên viên, 01 cán sự; 04 người Đại 
học Luật, 01 người Học viện An ninh; 05 người có chứng chỉ Tin học, 04 người 
có chứng chỉ Ngoại ngữ (Tiếng Anh), Phòng đã bố trí 01 Lãnh đạo và 01 công 
chức phụ trách nhiệm vụ đăng ký hộ tịch cấp huyện. Cấp xã có 18/21 xã, thị trấn 
có 02 Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên (toàn 
huyện: cấp xã có tổng số 39 Công chức Tư pháp - Hộ tịch, trong đó có 12 người 
trình độ Đại học, 27 người trình độ Trung cấp; 39 người có chứng chỉ Tin học; 
10 người có chứng chỉ Ngoại ngữ). Do hiện nay nhiệm vụ, số lượng công việc 
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của ngành Tư pháp ngày càng nhiều nên tất cả Công chức làm công tác Hộ tịch 
phải kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác của công tác Tư pháp, tuy nhiên không 
có trường hợp sử dụng biên chế Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm nhiệm vụ 
khác, nhìn chung đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch hiện nay cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương. 

- Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch: 

Cùng với việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch tại địa phương, từ năm 
2015 đến nay, thực hiện kế hoạch tập huấn Luật Hộ tịch của cấp trên, UBND 
huyện, UBND các xã, thị trấn đã cử Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham gia tập 
huấn Luật Hộ tịch do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức. Cấp huyện đã tổ chức 
được 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch cho lãnh đạo và công 
chức Tư pháp các xã, thị trấn, nội dung chủ yếu tập trung vào những điểm mới 
của Luật Hộ tịch; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Thông tư số 15/2015/TT-BTP 
và hướng dẫn cách ghi một số biểu mẫu theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.  

3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ 
tịch và kết quả triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

- Thực trạng trang bị máy tính, kết nối mạng Internet, máy in phục vụ cho 
công tác đăng ký hộ tịch: Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch đã được cơ quan Nhà nước cấp trên, 
cấp ủy đảng và chính quyền huyện quan tâm, tạo sự chuyển biến từng bước 
trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
hiện nay đã được trang bị máy tính kết nối mạng Internet phục vụ cho các hoạt 
động công tác chuyên môn; giúp việc trao đổi thông tin, tra cứu các văn bản 
phục vụ cho công việc hàng ngày. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã được 
trang bị máy tính riêng để phục vụ công tác chuyên môn. Cụ thể, tính đến 
30/6/2018, tại 21 xã, thị trấn có tổng số 30 máy tính, 30 máy in. 

- Việc triển khai sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử trên 
địa bàn: Từ tháng 7/2017 có 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai 
sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; 04/05 Công chức Phòng Tư 
pháp và 38/39 Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đã được tập huấn sử dụng 
phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. 

* Đánh giá sự chuyển biến từ khi thực hiện Luật Hộ tịch cho đến nay: 

Qua 03 năm thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện đã đạt được một số 
kết quả bước đầu quan trọng, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở địa phương 
từng bước ổn định và đi vào nề nếp, cơ sở vật chất từng bước được quan tâm, 
các cơ quan có liên quan đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác 
quản lý hộ tịch, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của giấy tờ hộ 
tịch, hạn chế tùy tiện sữa chữa, tự giác đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện 
đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định của pháp luật. Công chức Tư pháp -  
Hộ tịch cấp xã đã được cơ cấu số lượng, thành phần theo đúng quy định, hàng 
năm căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, huyện đã cử một số Công 
chức Tư pháp - Hộ tịch tham dự lớp đào tạo về trình độ chuyên môn, lý luận 
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chính trị, quản lý hành chính. Trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, luôn xác 
định được tầm quan trọng của công tác Hộ tịch nên đã nghiêm túc thực hiện giải 
quyết các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký hộ tịch 
ở địa phương còn gặp những khó khăn, vướng mắc như sau: 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp khá nhiều đầu việc, biên chế ít 
người; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp cơ sở phải kiêm nhiều công việc khác. 
Việc kết nối mạng Internet tại 21/21 xã, thị trấn tuy đã có, nhưng mạng ở một số 
xã còn yếu chưa đảm bảo kết nối thông suốt khi sử dụng Phần mềm điện tử đăng 
ký hộ tịch. Kinh phí phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch còn hạn chế; 
trình độ dân trí của nhân dân trên địa bàn huyện không đồng đều làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến kết quả công tác tham mưu quản lý Nhà nước về công tác Tư 
pháp tại huyện nói chung, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng. 

Nhằm phát huy kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc, trong thời gian tới, các cấp, các ngành có liên quan cần thực hiện tốt 
một số biện pháp sau: 

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Hộ 
tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Kịp thời hướng dẫn những vướng mắc, bất cập trong Luật Hộ tịch và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, nhất là các kỹ 
năng trong việc giải quyết, xử lý các tình huống hộ tịch và kỹ năng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch cho đội ngũ làm công tác 
hộ tịch ở cấp huyện và cấp xã. 

+ Phát huy vai trò chủ động của cơ quan quản lý nhà nước về công tác Tư 
pháp Hộ tịch ở địa phương; chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, 
kiểm tra tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn, từ đó kịp thời nắm bắt 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật, qua đó kịp 
thời có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn. 

4. Việc hướng dẫn, đôn đốc; việc thanh tra, kiểm tra và việc giải 
quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hộ tịch  

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tư pháp căn cứ vào chức 
năng nhiệm vụ của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác hộ 
tịch ở cơ sở để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn của ngành (Năm 2016 đã kiểm tra được 21/21 xã, thị trấn; Năm 
2017 kiểm tra được 21/21 xã, thị trấn). 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực hộ tịch: 
không có. 

5. Công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai thi hành Luật 
hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành 
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Từ khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân huyện đã có kế 
hoạch triển khai đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn, đồng 
thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp tổ 
chức triển khai thực hiện, đảm bảo các sự kiện hộ tịch được giải quyết đúng theo 
quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết. Trong thời gian qua, Công tác 
quản lý Nhà nước về hộ tịch luôn được các cơ quan như Công an, Y tế, Giáo dục 
và Đào tạo,… phối hợp nhịp nhàng, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời khi có yêu 
cầu, giúp cho ngành Tư pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đăng 
ký và quản lý hộ tịch; các cơ quan có liên quan đã góp phần phổ biến các quy 
định của pháp luật về hộ tịch trong các lĩnh vực thuộc ngành mình quản lý, giúp 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân về quyền và nghĩa vụ đăng ký 
hộ tịch, đưa pháp luật về hộ tịch ngày càng đi vào cuộc sống nhân dân. 

II. Tình hình, kết quả giải quyết các việc hộ tịch 

1. Kết quả giải quyết các việc hộ tịch 

(Số liệu cụ thể theo biểu 13b, 14b kèm theo báo cáo) 

2. Nhận xét tình hình giải quyết các việc hộ tịch 

Luật Hộ tịch được triển khai thi hành đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu 
đăng ký hộ tịch của người dân ở địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước 
về hộ tịch trong thời kỳ đổi mới, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận 
lợi cho người dân tham gia các giao dịch quan hệ dân sự, các sự kiện hộ tịch 
phát sinh trên địa bàn cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng theo quy định của 
Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên trong quá trình giải 
quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch đôi lúc chưa đảm bảo đúng thời hạn quy 
định. Đối với cấp huyện, việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố 
nước ngoài cho UBND cấp huyện là nhiệm vụ mới, phức tạp đòi hỏi Công chức 
Tư pháp - Hộ tịch phải có trình độ chuyên môn và trình độ Ngoại ngữ, mặt khác 
với đặc thù của huyện miền núi, ít gặp những sự kiện có yếu tố nước ngoài nên 
đôi lúc xử lý có phần còn lúng túng. Việc sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu 
hộ tịch ở địa phương hiện nay cơ bản được đảm bảo đúng theo quy định, đáp 
ứng phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. 

III. Tình hình thực hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC) theo 
quy định tại Thông tư Liên tịch số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT 

1. Tình hình giải quyết liên thông TTHC trên địa bàn 

- Công tác chỉ đạo triển khai: Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 
06/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 
Quyết định số 2015/QĐ-BTP ngày 29/8/2014 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký 
khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, 
hàng năm UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm, 
trong đó đã lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Đề án liên thông đăng ký 
khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Phòng 
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Tư pháp đã sao gửi Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT đến UBND các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện niêm yết công khai, thực hiện liên 
thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Kết quả giải quyết yêu cầu đăng ký liên thông 3 TTHC: Số liệu cụ thể 
theo biểu thống kê liên thông thủ tục hành chính kèm theo báo cáo. 

- Cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết liên thông TTHC: công tác 
phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội trong thực hiện 
liên thông giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 
cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện vẫn chưa có 
được sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành. Sự phối hợp giữa Công chức Tư pháp 
xã và Công an xã ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, thường xuyên, cán bộ thực 
hiện liên thông còn lúng túng trong quá trình làm việc. Một số xã, thị trấn việc 
chỉ đạo các bộ phận công chức xã phối hợp giải quyết liên thông TTHC đăng 
ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế chưa tích cực và kết quả còn hạn chế, dẫn 
đến người dân phải đến gặp từng công chức Công an xã, công chức Văn hóa - 
Xã hội để đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trong thời 
gian qua không có khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện thủ tục liên thông. 

2. Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai liên thông TTHC 

Nhìn chung sau hơn 03 năm triển khai thực hiện liên thông các TTHC bước 
đầu giúp cơ quan Nhà nước quản lý chặt chẽ hơn thông tin nhân thân và cư trú 
của người dân, khắc phục tình trạng trẻ em đã được đăng ký khai sinh nhưng chưa 
được nhập hộ khẩu, cấp thẻ Bảo hiểm y tế; tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi 
phí cho cá nhân trong việc thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của 
Công chức trong quá trình giải quyết các TTHC cho người dân. 

Phần thứ hai 

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH  
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 

I. Những khó khăn, vướng mắc 

1. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 

- Một số đơn vị cấp xã chưa có đầy đủ tủ đựng tài liệu để bảo quản, cất 
giữ hồ sơ, sổ hộ tịch được đảm bảo an toàn (xã Bắc Thủy, xã Hữu Kiên); việc 
lưu giữ hồ sơ, giấy tờ như vậy về lâu dài dễ làm thất lạc hay hư hỏng hồ sơ, giấy 
tờ hộ tịch. 

- Dữ liệu mỗi sự kiện hộ tịch của công dân được ghi chép phân tán qua các 
loại sổ riêng (khai sinh, kết hôn, khai tử, ghi chú ly hôn, cải chính hộ tịch...), chưa 
được xâu chuỗi; Một số sổ hộ tịch của các xã trước đây ghi chép không đầy đủ, rõ 
ràng, thiếu nội dung: Mục phần khai về cha mẹ trong sổ đăng ký khai sinh, giấy 
khai sinh không ghi số, quyển số hoặc cấp bản chính nhưng không vào sổ hộ tịch. 
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Số tại sổ gốc và bản chính giấy khai sinh không trùng nhau... Hồ sơ đăng ký hộ 
tịch của UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là trước năm 2006 không được lưu trữ 
đầy đủ nên công tác quản lý các thông tin về hộ tịch của công dân nói chung và 
việc tra cứu thông tin để cấp bản sao hộ tịch và khi giải quyết yêu cầu đăng ký 
thay đổi, cải chính hộ tịch đôi lúc gặp nhiều khó khăn. 

- Nhận thức của người dân đối với quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch còn 
hạn chế nên dẫn đến việc đăng ký các sự kiện hộ tịch quá hạn còn chiếm ở tỷ lệ 
khá cao và vẫn còn tình trạng không đăng ký các sự kiện hộ tịch (người chết 
nhưng người thân không đi đăng ký khai tử, chung sống với nhau như vợ chồng 
nhưng không đăng ký kết hôn,…) 

2. Khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Luật Hộ 
tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

- Về việc đặt tên cho con tại điểm a khoản 1 Điều 4 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 quy định: “Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của 
trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật 
dân sự và được thể hiện trong tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ 
không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán”. 

Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Việc đặt tên bị hạn 
chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác 
hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự (quy định tại Điều 3 
của Bộ luật Dân sự năm 2015). Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt 
hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự 
mà không phải là chữ”. Như vậy, trường hợp trẻ em có một bên cha hoặc mẹ là 
công dân Việt Nam, bên còn lại là người nước ngoài, nếu cha mẹ thỏa thuận lựa 
chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì khi đăng ký khai sinh, tên của trẻ cũng 
phải là tên gọi Việt Nam, theo đúng trật tự, “tên” là từ cuối cùng trong chuỗi 
“họ, chữ đệm, tên”, nên các trường hợp đặt tên theo tiếng nước ngoài như: 
Lường Lynka... là trái nguyên tắc đặt tên nêu trên. Tuy nhiên, về phần chữ đệm  
giữa họ và tên của trẻ có được sử dụng tiếng nước ngoài hay không? và việc xác 
định thế nào là tên bằng “Tiếng Việt” hoặc Tiếng dân tộc khác của Việt Nam thì 
chưa có quy định hướng dẫn, chủ yếu hiện nay vẫn xác định theo cách phát âm 
nên việc áp dụng chưa bảo đảm thống nhất, khó khăn cho cả công chức làm 
công tác hộ tịch và người dân. 

- 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. Tuy nhiên, hiện tại chưa có văn bản quy 
định cụ thể về mẫu giấy báo tử nên gây lúng túng cho Ủy ban nhân dân 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.  
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- Điều 46 Luật Hộ tịch quy định thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, 
bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc của UBND cấp huyện nhưng Luật chỉ quy 
định thẩm quyền bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài hoặc người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây tại cơ quan có thẩm 
quyền tại Việt Nam, không quy định thẩm quyền bổ sung hộ tịch đối với công 
dân Việt Nam. Việc quy định như vậy gây khó khăn đối với những trường hợp 
công dân vừa có nhu cầu thay đổi hộ tịch hoặc cải chính hộ tịch (đối với công 
dân Việt Nam trên 14 tuổi), xác định lại dân tộc vừa có nhu cầu bổ sung hộ tịch 
tại UBND cấp huyện. 

- Luật Hộ tịch không quy định cấp lại bản chính giấy tờ hộ tịch. Thực tế 
qua công tác tiếp dân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp xã nhận 
được nhiều phản ánh của người dân về việc một số cơ quan Nhà nước khi nhận 
hồ sơ thường yêu cầu người dân phải xuất trình bản chính giấy tờ hộ tịch dù 
người dân đã nộp hoặc xuất trình bản sao hợp lệ nhưng trường hợp người dân đã 
bị mất bản chính giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn) hiện 
nay không được cấp lại. Do đó việc Luật Hộ tịch không quy định cấp lại bản 
chính giấy tờ hộ tịch phần nào ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham 
gia vào một số quan hệ xã hội. 

II. Nguyên nhân 

1. Nguyên nhân khách quan 

Nhận thức của một bộ phận người dân đối với quyền và nghĩa vụ đăng ký 
hộ tịch còn hạn chế dẫn đến còn tồn tại trình trạng không đăng ký hộ tịch hoặc 
đăng ký các sự kiện hộ tịch quá hạn. 

Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công 
việc khác nhau nên ít có thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, nâng cao trình độ 
chuyên môn cũng như cập nhật kịp thời những văn bản mới, do đó ảnh hưởng 
đến chất lượng giải quyết công việc. 

Một số nội dung chưa được Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật có quy định hướng dẫn cụ thể nên khi phát sinh trên thực tế 
khiến Công chức Tư pháp - Hộ tịch còn lúng túng trong quá trình giải quyết. 

2. Nguyên nhân chủ quan 

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền chưa được đồng bộ, một số đơn vị 
chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của công tác hộ tịch nên ít quan 
tâm, đầu tư cho công tác này. Đăng ký hộ tịch, thực hiện liên thông TTHC cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, 
cần có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành nhưng có nơi còn phó mặc cho Công 
chức Tư pháp - hộ tịch khác tổ chức triển khai thực hiện, thiếu sự chỉ đạo, kiểm 
tra thường xuyên. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản 
hướng dẫn thi hành ở một số xã chưa thực sự phổ biến được sâu, rộng đến tất cả 
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 
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Luật Hộ tịch ban hành với nhiều quy định mới, điều đó đòi hỏi Công chức 
Tư pháp - Hộ tịch phải nghiên cứu nắm bắt, vận dụng các quy định pháp luật Hộ 
tịch trong đăng ký và quản lý hộ tịch, tuy nhiên qua thời gian triển khai thi hành 
Luật Hộ tịch cho thấy ý thức học tập, tự nghiên cứu Luật Hộ tịch và các văn bản 
hướng dẫn thi hành của một số công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã còn hạn chế.  

 Phần thứ ba 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật 
Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Thông tư số 15/2015/TT-BTP nhằm 
nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về hộ tịch trong thời gian tới. 

 Bổ sung hộ tịch là thủ tục căn cứ vào các giấy tờ của công dân xuất trình 
để ghi bổ sung những thông tin còn thiếu vào mục tương ứng vào sổ, giấy tờ hộ 
tịch nên việc Luật Hộ tịch phân cấp thẩm quyền giải quyết như hiện nay chưa tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân. Vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 
đối với trường hợp một người cùng lúc đề nghị giải quyết từ 02 thủ tục hoặc 03 
thủ tục là thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc và bổ sung hộ tịch nên 
sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của UBND cấp huyện được bổ sung hộ 
tịch đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cả công 
dân Việt Nam. 

2. Kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện Thông tư Liên tịch 
số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT. 

Đề nghị Sở Tư pháp và các ngành có liên quan tăng cường công tác phối 
hợp với UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Tư pháp, Công an huyện, 
Bảo hiểm xã hội và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 
thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. 

3. Kiến nghị, đề xuất khác: Đề nghị Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp kịp thời 
ban hành các văn bản hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong Luật Hộ 
tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành như đã nêu tại tiểu mục 2, mục I, phần 
thứ hai của báo cáo này. 

Trên đây là báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên 
địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- TT Huyện ủy;         Báo cáo. 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng Tư pháp; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP (10b).  

   CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 

 
  Đinh Hữu Học 
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