
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai 

sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

         Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 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; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 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 CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 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 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng   7  năm 2022 



2 

 

Căn cứ Công văn số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục 

đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 71/TTr-STP ngày 20 

tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh (có Phụ lục Quy trình và Sơ đồ tái cấu trúc cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Trên cơ sở nội dung tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến chủ trì, phối hợp 

với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thiết lập, cấu hình quy trình 

điện tử giải quyết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này trên phần 

mềm Dịch vụ công trực tuyến và Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh; tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và Hệ thống thông 

tin quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp. 

b) Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc cập nhật 

thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).   

2. Sở Tư pháp  

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này. 

b) Chủ trì hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện quy trình 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết 

hôn trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

3. Công an tỉnh 

Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu công dân, xác thực định danh điện tử khi 

triển khai thực hiện Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, 

đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Triển khai thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, 

cung cấp 03 dịch vụ công: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết 

hôn trực tuyến theo đúng Quy trình được phê duyệt. Phối hợp với Sở Thông 
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tin và Truyền thông cấu hình, cập nhật quy trình điện tử giải quyết các thủ 

tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.  

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

a) Công khai quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại 

Điều 1 Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

b) Tổ chức kiểm soát việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy trình đã được phê duyệt của các cá nhân, cơ 

quan, đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

          Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 5; 

- Cục HTQTCT- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND tỉnh. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- VNPT Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (HVT). 
     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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