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THÔNG BÁO 

Về việc công khai Danh mục mức độ trực tuyến  

các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch  

 

  Thực hiện văn bản số 95/HTQTCT-HT ngày 18/02/2022 của Cục Hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 

01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022. Theo đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề 

nghị “Sở Tư pháp cần chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ 

quan có liên quan công khai Danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ 

tịch được thực hiện trực tuyến, mức độ trực tuyến và Danh sách các cơ quan đăng 

ký hộ tịch chưa có điều kiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực 

tuyến (nếu có)”. Sau khi tổng hợp báo cáo của 17/17 đơn vị cấp huyện, Sở Tư pháp 

thông báo công khai như sau: 

1. Mức độ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh: 

Cấp tỉnh (Sở Tư pháp): 01 thủ tục.  

Cấp huyện: 16 thủ tục. 

Cấp xã: 24 thủ tục.  

(Kèm theo 03 danh mục mức độ trực tuyến) 

2. Danh sách các cơ quan đăng ký hộ tịch chưa có điều kiện tiếp nhận, 

giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến: 0 đơn vị. 

Vậy, Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan 

biết./. 

Nơi nhận:                                                           
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (báo cáo); 

- Giám đốc Sở Tư pháp (báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Văn phòng Sở (đăng trang Web);                       
- Lưu: VT, HCTP.                                          
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