
   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số:         /KH-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch 

 
 

Thực hiện Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 27/6/2022 của Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch; Để đánh giá những 

kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp 

xây dựng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hộ tịch, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả 06 năm triển khai thi hành 

Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

b) Nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định 

nguyên nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân, 

cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch. 

c) Tuyên dương, khen thưởng những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Hộ tịch. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên 

phạm vi toàn tỉnh; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và triển khai đúng tiến độ, 

hiệu quả, tiết kiệm. 

b) Nội dung tổng kết phải thiết thực, chính xác, các số liệu cụ thể, bám sát 

phản ánh đúng tinh thần thực tế, bám sát những quy định của Luật Hộ tịch và những 

yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại Kế hoạch số 2224/KH-

UBND ngày 29/5/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật 

hộ tịch trên địa bàn tỉnh.  

c) Phân công nhiệm vụ hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn 

vị, đảm bảo có sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các nội 

dung tổng kết, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG 

1. Phạm vi tổng kết  

a) Thời gian tổng kết: Từ ngày 01/01/2016 (thời điểm Luật Hộ tịch có hiệu 

lực) đến ngày 31/12/2021.   
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b) Thực hiện tổng kết, đánh giá toàn diện công tác triển khai thi hành Luật Hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung tổng kết 

2.1. Đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy định 

chi tiết thi hành 

a) Nội dung sơ kết của UBND cấp huyện, xã bao gồm các nội dung sau: 

- Việc xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2224/KH-UBND 

ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh; 

- 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; 

- Việc tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và 

các văn bản quy định chi tiết thi hành; 

- 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; tình hình triển khai thực hiện số hoá 

Sổ hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương; 

- Việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội 

ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã; 

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

tra, kiểm tra của cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên (nội dung này huyện, thành phố 

đánh giá cấp tỉnh; xã, phường, thị trấn đánh giá cấp huyện); 

- Việc giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hộ tịch; 

- Đánh giá 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. 

b) Nội dung sơ kết của một số Sở, ngành, đơn vị có liên quan  

- Sở Y tế báo cáo việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch liên quan đến việc ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc cấp giấy báo tử và biểu mẫu giấy 

báo tử; việc phối hợp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BYT.  

- Công an tỉnh báo cáo việc phối hợp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 

của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng 

ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai 

táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh. 

- Bảo Hiểm xã hội tỉnh báo cáo việc phối hợp triển khai thực hiện Thông tư 

liên tịch liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT việc liên thông cấp thẻ bảo hiểm 

y tế trên môi trường điện tử; triển khai thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 

14/01/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành 

chính: đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và 

trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh. 
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- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 15/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện 

liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng 

chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai 

táng phí trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Đánh giá những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện; kiến nghị, 

đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới nhằm tiếp tục triển 

khai có hiệu quả Luật Hộ tịch và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch. 

2.3. Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong triển khai thi hành Luật Hộ tịch. 

a) Đối tượng: Tổ chức, cá nhân thuộc Sở Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực 

hiện Luật Hộ tịch. 

b) Hình thức khen thưởng: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 10 tập thể và 

15 cá nhân. 

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng:  

- Công văn đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị về việc xét khen thưởng tập thể, cá 

nhân. 

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được xét khen thưởng. 

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔNG KẾT  

1. Thời gian báo cáo tổng kết 

Số liệu báo cáo tổng kết tính từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2021. 

Các Sở, ban, ngành liên quan Báo cáo tổng kết, đánh giá 06 năm triển khai 

thực hiện Luật Hộ tịch theo chức năng quản lý nhà nước của từng đơn vị theo đề 

cương hướng dẫn (gửi kèm) và kèm theo hồ sơ khen thưởng gửi Sở Tư pháp trước 

ngày 20/7/2022. 

Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Hộ tịch 

trình Ủy ban nhân dân trước ngày 25/7/2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/7/2022. 

2. Hình thức tổng kết 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổng hợp, 

xây dựng báo cáo tổng kết trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Hộ tịch được đảm bảo từ ngân sách địa 

phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Sở Tư pháp 
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a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xây dựng Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Hộ tịch. Đồng thời, theo 

dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp 

với Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất các cấp khen thưởng cho những tập thể và cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo 

thẩm quyền. Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng gửi Sở Nội vụ trước ngày 

05/8/2022, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng theo quy định.  

b) Lựa chọn, giới thiệu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thi hành Luật Hộ tịch. 

2. Đối với Sở, ban, ngành liên quan 

a) Sở Y tế, Công an tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo địa phương, các đơn vị chuyên 

môn của đơn vị mình tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung 

liên quan đến nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Hộ tịch và kết quả thực hiện liên 

thông thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở, ngành, đơn vị, tổng hợp, 

báo cáo gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/7/2022. 

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản thông 

tin về tình hình, kết quả theo nội dung tại Mục II của Kế hoạch này. 

3. Sở Nội vụ  

a) Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn lập hồ sơ khen thưởng theo quy định. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác tổng kết 06 năm thi hành Luật Hộ tịch. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

Sở, ban, ngành phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Hành chính-Bổ trợ, Số điện thoại: 

0259.3921997) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBMT TQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành liên quan (theo mục II  

và mục V Kế hoạch); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND cấp xã;  

  - VPUB: LĐ, VXNV;  

- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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