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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 

08/6/2013 phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-

2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 về tăng cường phối hợp triển khai 

xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03/4/2018 triển khai, thực hiện Đề án tổng thể 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan 

đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018. Để thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp 

đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, 

quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến cán bộ và nhân dân 

thuộc phạm vi quản lý. 

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan Công an thu 

thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết 

theo thẩm quyền (thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định của pháp 

luật) hoặc chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết những tồn tại, sai khác 

trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân. 

3. Tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả phần mềm Đăng ký và quản lý 

hộ tịch; phối hợp với ngành Công an cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng 

ký khai sinh ở những địa phương đủ điều kiện theo chỉ đạo, hướng dẫn. 

4. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm 

quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản pháp luật liên quan trong việc đăng 

ký và quản lý hộ tịch, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những 

đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về hộ tịch. 
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5. Trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch, kịp thời 

thông tin, báo cáo về Sở Tư pháp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến 

nghị nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (để biết); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Website STP; 
- Lưu VT, HCTP (B.Vân). 
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