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Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Thông tư số
01/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp

Kính gửi:
- Các Sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 95/HTQTCT-HT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp và Công văn số 230/VPUBNDTCD-NC ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về
việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định
về Cơ sở dữ liệu hội tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP được
đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Tư pháp trân
trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện một số nội dung sau:
1. Nghiên cứu, triển khai đến công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ, công
chức các ngành có liên quan, các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc
quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP. Đặc biệt, là trường hợp xác nhận
thông tin hộ tịch của cá nhân theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2022/TTBTP.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện việc 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; rà soát, kiểm tra, xử
lý bảo đảm 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 phải được thực hiện theo quy
định tại Điều 4 và Điều 12 của Thông tư số 01/2022/TT-BTP.
3. Mặc dù Thông tư số 01/2022/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18
tháng 02 năm 2022, nhưng hiện nay Tỉnh ta chưa hoàn thành việc số hóa Sổ hộ
tịch, chưa kết nối, khai thác được dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và
các cơ sở dữ liệu khác, nếu người yêu cầu không cung cấp được bản sao điện tử,
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bản điện tử giấy tờ hộ tịch đối với các việc hộ tịch không yêu cầu phải có mặt tại
cơ quan đăng ký hộ tịch khi nhận kết quả, thì đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp
nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, cấp giấy tờ hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh, bản sao
trích lục hộ tịch theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ,
thực hiện ký số theo quy định của Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày
19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký
số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
(Thông tư số 01/2022/TT-BTP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử
của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ https://stp.dongthap.gov.vn, tại mục Văn
bản chỉ đạo điều hành).
Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Các Tổ chức HNCC;
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