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

  

Ngày 04/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 

01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 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 (viết tắt là Thông tư số 01/2022/TT-

BTP), Thông tư số 01/2022/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

18/02/2022. 

Để bảo đảm thực hiện thống nhất Thông tư số 01/2022/TT-BTP trên địa 

bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nội dung Thông tư số 

01/2022/TT-BTP tới Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, 

công chức có liên quan và các tầng lớp nhân dân tại cơ sở.  

2. Chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch 

triển khai thực hiện đúng các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP, trong 

đó lưu ý các vấn đề sau: 

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng 

ký vào Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (Phần mềm) theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp; thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý nhằm 

đảm bảo thông tin trong Phần mềm chính xác, thống nhất với thông tin trong Sổ 

đăng ký hộ tịch. Kể từ thời điểm lưu chính thức, việc điều chỉnh, sửa chữa, huỷ 

bỏ mọi thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử trên Phần mềm được thực hiện theo quy 

định tại Điều 4 và Điều 12 Thông tư số 01/2022/TT-BTP.   

- Việc đăng ký hộ tịch trực tiếp (tại cơ quan đăng ký hộ tịch) hay đăng ký 

trực tuyến là quyền lựa chọn của người dân. Cơ quan đăng ký hộ tịch phải bảo 

đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, 

đúng quy định của pháp luật thì đều phải được tiếp nhận, giải quyết kịp thời.  

- 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, 13 Nghị định số 
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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 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 của Chính phủ. 

- Việc trả kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định 

tại khoản 4, khoản 5 Điều 12 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 

6 Thông tư số 01/2022/TT-BTP. 

3. Đảm bảo trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, các điều kiện cần thiết để thực 

hiện việc đăng ký hộ tịch trực tuyến đảm bảo hiệu quả, theo quy định.  

Sở Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực 

hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị tổng hợp phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp (qua Phòng Bổ trợ và Hành 

chính tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết./. 

(Thông tư số 01/2022/TT-BTP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp: http://sotuphap.tuyenquang.gov.vn, mục: Hộ tịch/Văn bản quy 

phạm pháp luật).  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như kính gửi (chỉ đạo thực hiện); 
- Giám đốc STP (báo cáo); 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải); 
- Lưu: VT, BT&HCTP 
   (N.T . Hoà) 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Hữu Trúc 
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