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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:          /STP-BT&HCTP 
V/v tăng cường quản lý, khai thác, 

sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký 

và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp,                       

Sổ hộ tịch 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
     
 

 

Phú Thọ, ngày        tháng  10  năm 2020 
         
 
 

 

 

              

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị.  

 

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án“Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Văn bản 

số 3911/BTP-CNTT ngày 12/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Hệ 

thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử toàn quốc, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

223/KH-UBND ngày 16/01/2019 về việc triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin 

đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp (Hệ thống) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

và chính thức cài đặt, kết nối, triển khai, sử dụng kể từ ngày 01/4/2019. 

Sau hơn một năm thực hiện, đến nay 13/13 Phòng Tư pháp và 225 xã, 

phường, thị trấn đã khai thác, sử dụng Hệ thống. Hầu hết các sự kiện hộ tịch đã 

được đăng ký, cập nhập đầy đủ vào Hệ thống. Việc triển khai, sử dụng bước đầu 

đã đạt được những kết quả tích cực, tạo môi trường làm việc khoa học, hiệu quả, 

góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền 

hành chính, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đăng ký và quản 

lý hộ tịch, giữa Cơ sơ dữ liệu điện tử toàn quốc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc khai thác, sử dụng 

Hệ thống thì việc khai thác, lưu trữ và bảo quản Sổ hộ tịch trong những năm qua 

còn lỏng lẻo, vẫn còn tình trạng Sổ hộ tịch bị rách, hư hỏng do không bảo quản 

tốt; việc ghi chép Sổ hộ tịch còn chưa đầy đủ, chính xác, nhiều nội dung ghi 

chép còn có hiện tượng tẩy xóa; một số địa phương chưa thực hiện việc chứng 

thực 01 bản sao Sổ hộ tịch để chuyển lưu tại cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên 

trực tiếp lưu trữ theo quy định. 

 Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý 

hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống, quản 

lý trong việc lưu trữ, sử dụng và bảo quản Sổ hộ tịch phục vụ cho việc khai thác, 

sử dụng và hướng tới việc số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch hiện có trên Sổ giấy 
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đang được lưu trữ chuyển đổi sang dữ liệu hộ tịch điện tử vào Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử toàn quốc, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo 

triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ 

tịch của Bộ Tư pháp: 

a) Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký, 

quản lý hộ tịch, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch của cá nhân; 

đảm bảo việc duy trì liên tục, ổn định, thông suốt Hệ thống đáp ứng yêu cầu khai 

thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

 b) Sử dụng Phầm mềm để thực hiện đăng ký hộ tịch đúng quy định, đúng 

hướng dẫn; tự bảo mật thông tin tài khoản, trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện 

bị lộ thông tin tài khoản phải liên hệ ngay với Sở Tư pháp hoặc Cục Công nghệ 

thông tin để được phối hợp xử lý. 

c) Không được truy cập trái phép vào Hệ thống, làm sai lệch thông tin, hủy 

dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch; có hành vi phá hoại cơ sở hạ 

tầng thông tin hoặc có hành vi cản trở quá trình vận hành, duy trì và ổn định, 

liên tục của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều 5 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. 

d) Chỉ đạo Phòng Tư pháp trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin 

người dùng, cấp mới, khóa, xóa tài khoản hộ tịch của công chức làm công tác hộ 

tịch của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thì Phòng Tư 

pháp tổng hợp, lập danh sách báo cáo Sở Tư pháp xem xét, giải quyết. Trường 

hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch quên mật khẩu hoặc quên thông tin tài khoản 

đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Tư pháp để được cấp lại mật khẩu hoặc cấp lại 

thông tin tài khoản. 

2. Về quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch: 

a) Tiếp tục quán triệt Sổ hộ tịch là tài sản quốc gia được lưu trữ vĩnh viễn 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Cơ quan bảo quản, khai thác, sử dụng Sổ 

hộ tịch theo quy định của pháp luật; thiện hiện các biện pháp an toàn, chống 

cháy nổ, bão lụt, ẩm ướt, mối mọt. 

b) Thực hiện nghiêm túc việc chuyển lưu 01 bản sao Sổ hộ tịch có chứng 

thực về cơ quan quản lý cấp trên theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. UBND cấp huyện, UBND cấp xã 
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chưa thực hiện đúng quy định này phải triển khai thực hiện ngay việc chuyển 

lưu bản sao Sổ hộ tịch  hoàn thành chậm nhất trong tháng 11 năm 2020. 

c) Chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức rà soát, thống kê, báo cáo đánh giá thực 

trạng tình hình lưu trữ Sổ hộ tịch tại địa phương và gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 20/11/2020 (theo Đề cương hướng dẫn gửi kèm công văn). Đồng thời, thực 

hiện nghiêm túc việc chuyển lưu Sổ hộ tịch của UBND cấp huyện cho Sở Tư 

pháp lưu giữ, quản lý theo quy định. 

Trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo triển khai, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Hải); 

- Lưu: VT, BT&HCTP. (L.18b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Minh Hải 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng lưu trữ Sổ hộ tịch 

(Kèm theo Công văn số …STP-HCTP ngày …tháng 10 năm 2020 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/XÃ 

    

 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 
 

 

         

 ……, ngày  …  tháng  … năm 2020 
 

 

 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng lưu trữ Sổ hộ tịch 

 

I. Thực trạng hệ thống Sổ hộ tịch đang được lưu trữ 

 1. Tổng số Sổ hộ tịch đang lưu trữ:  

- Tổng số quyển:………..quyển; với tổng số trang đã đăng ký hiện còn 

lưu giữ (không tính số trang bị mất, mối mọt không thể khai thác, sử 

dụng):…..trang. 

- Tổng số quyển đã bị rách, hư hỏng một phần vẫn còn sử dụng được 

- Tổng số quyển đã bị rách, nát, hư hỏng không còn sử dụng được 

 2. Thời điểm còn lưu trữ được Sổ hộ tịch:  

 - Sổ hộ tịch năm 2016 đến hết ngày 30/9/2020; 

 - Sổ hộ tịch từ năm 2005 đến hết năm 2015; 

- Sổ hộ tịch từ năm 1998 hết năm 2005;  

- Sổ hộ tịch từ năm 1976 đến hết năm 1998;  

- Sổ hộ tịch từ năm 1975 trở về trước.  

 II. Đánh giá tình hình lưu trữ Sổ hộ tịch, đề xuất, kiến nghị. 

 

 T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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