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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  
TỔNG KẾT 06 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH 

  

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 

 

I. Kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch 

1. Việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Hộ tịch 

- Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch, tính 

hiệu quả và thời hạn hoàn thành Kế hoạch tại địa phương;  

- 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 (số lượng công văn hướng 

dẫn nghiệp vụ của cấp tỉnh/cấp huyện, số lượng văn bản đề nghị hướng dẫn nghiệp 

vụ của từng cấp gửi cấp trên …). 

2. Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Hộ tịch, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo 

đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch; 

3. Công tác tổ chức quán triệt thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

Đánh giá kèm theo số liệu cụ thể các hình thức tuyên truyền Luật Hộ tịch có 

hiệu quả, số lượng Hội nghị/số lượt người tham gia; mức độ nhận thức về trách 

nhiệm, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của người dân…;  

4. Việc bố trí đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại các cơ quan đăng ký 

hộ tịch và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 

cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại cấp huyện, cấp xã và các cơ quan đại 

diện của Việt Nam ở nước ngoài 

- Thực trạng, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ trước 

thời điểm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch đến nay. 

- Việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý 

hộ tịch đã đạt được tiến độ đề ra theo Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn có 

liên quan hay chưa (tổng số công chức được giao nhiệm vụ làm công tác đăng ký 

hộ tịch cấp huyện, số lượng/tỷ lệ công chức của từng cấp chưa đạt trình độ chuyên 

môn theo quy định của Luật Hộ tịch, số lượng/tỷ lệ công chức làm công tác hộ tịch 

phải kiêm nhiệm công tác khác, việc sử dụng biên chế công chức tư pháp – hộ tịch 

làm nhiệm vụ khác, vấn đề ổn định đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch...). 



5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; kết 

quả triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

- Việc bố trí máy tính, máy in/scan phục vụ công tác đăng ký hộ tịch tại các 

cơ quan đăng ký hộ tịch (thống kê cụ thể số lượng đơn vị được bố trí máy tính phục 

vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch, số lượng đơn vị được bảo đảm kết nối mạng 

Internet; số lượng đơn vị cấp xã chưa có điện lưới, chưa có mạng Internet, số lượng 

đơn vị được trang bị máy tính phục vụ ổn định cho việc đăng ký hộ tịch bằng Phần 

mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử...);  

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả triển khai Đề án Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử trong đăng ký và quản lý hộ tịch (việc kết nối giữa các đơn vị sử 

dụng, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và khả năng đáp ứng của phần 

mềm cho công tác quản lý...);  

- Tình hình, kết quả thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (việc ban hành Kế hoạch số 

hóa, công tác triển khai thực hiện, bố trí kinh phí, số lượng Sổ hộ tịch đã được số hóa, 

khó khăn, vướng mắc…); việc triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương. 

6. Tình hình, kết quả giải quyết các việc hộ tịch; hướng dẫn, đôn đốc, thanh 

tra, kiểm tra của cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên và việc giải quyết theo thẩm 

quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hộ tịch (nếu có); công tác phối hợp liên 

ngành trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi 

hành. 

II. Đánh giá kết quả giải quyết các việc hộ tịch 

1. Nhận xét, đánh giá tình hình giải quyết các việc hộ tịch. 

2. Nhận xét, đánh giá việc áp dụng các quy định của Luật Hộ tịch và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành trong quá trình giải quyết các việc hộ tịch 

- Đánh giá về sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Hộ tịch với Bộ luật Dân sự 

năm 2015, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Nuôi con nuôi và các văn 

bản pháp luật có liên quan khác (nếu có). 

- Đánh giá về kết quả, thủ tục giải quyết các việc về hộ tịch, trong đó tập 

trung đánh giá về thực trạng áp dụng pháp luật để giải quyết các việc hộ tịch 

(những điểm hợp lý, khả thi, hiệu quả, những điểm vướng mắc, khó áp dụng trong 

thực tiễn; những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn mà chưa được quy định trong 

các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch...). 

- Đánh giá việc đăng ký, phát hành, sử dụng các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch, 

việc lưu trữ sổ hộ tịch tại các địa phương. 

- Kết quả giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch: loại việc hộ tịch, số lượng, tỉ 

lệ đăng ký một số việc hộ tịch (khai sinh, khai tử); việc đăng ký hộ tịch trực tuyến, 

liên thông các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

 

 



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 

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 

3. Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử; số hóa Sổ hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương (đặc biệt là 

những địa phương ở vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế, miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, hải đảo, biên giới) 

II. Nguyên nhân 

1. Nguyên nhân khách quan 

2. Nguyên nhân chủ quan 

Phần thứ ba. 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá nêu trên, nhất là về những tồn tại, hạn chế, cơ 

quan xây dựng báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật về hộ tịch trong thời gian tới. 

- Đề xuất cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 06 năm triển khai thi 

hành Luật Hộ tịch (nếu có). 

- Những kiến nghị, đề xuất khác (nếu có). 
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