
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số   115    /QĐ-UBND ngày   16    tháng 01 năm 2023 

của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

A. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP  HUYỆN 

1. TTHC 1: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (Mã số TTHC 2.000528) 

Trình tự      

công việc 

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian  

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử; điền các thông tin 

trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng 

ký khai sinh, tải lên các giấy tờ cần 

thiết (trường hợp đã kết nối với 

CSDLQGVDC khai thác thông tin 

công dân thì không phải tải lên)1. 

- Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp 

phải nộp phí, lệ phí đăng ký khai sinh) 

thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công. 

Hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký khai 

sinh trực tuyến. 

 

 

 

 

 

Bước 2 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức một cửa truy cập phần 

mềm một cửa kiểm tra thông tin của 

công dân và hồ sơ. 

01 giờ làm 

việc 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 

người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;  

                                                 
1 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy chứng sinh(bản chụp hoặc bản điện tử); 

- Giấy chứng nhận kết hôn, CCCD/CMND, giấy tờ chứng minh nơi cư trú (trường hợp đã kết nối với 

CSDLQGVDC khai thác thông tin công dân thì không phải tải lên). 

- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp thực hiện việc ĐKKS theo uỷ quyền); 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký 

khai sinh không bổ sung, hoàn thiện 

được hồ sơ thì có văn bản từ chối giải 

quyết yêu cầu đăng ký kết hôn. Thông 

báo từ chối tiếp nhận hoặc thông báo 

bổ sung hồ sơ gửi vào địa chỉ 

email/thiết bị số của công dân. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

chuyển công chức phụ trách lĩnh vực 

Hộ tịch. 

Bước 3 

 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm 

tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 

lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu đính kèm). 

02 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu 

thì trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa 

để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy 

định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng 

ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng 

ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, 

quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu 

chính thức và chuyển thông tin đến 

CSDLQGVDC để lấy số định danh cá 

nhân và cập nhật vào Giấy khai sinh 

Bước 4 
Lãnh đạo 

Phòng Tư pháp 

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký 

của chuyên viên. 

- Ký Tờ trình, duyệt hồ sơ và chuyển 

hồ sơ lại cho chuyên viên để trình 

UBND huyện. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh 

đạo UBND huyện ký duyệt. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 6 
Lãnh đạo 

UBND huyện 

- Thẩm định, xem xét, ký phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC và ký số vào bản 

điện tử (nếu công dân có yêu cầu). 

01 giờ làm 

việc 

Bước 7 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

- Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát 

hành văn bản 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 8 
Văn thư Văn 

phòng 

- phát hành văn bản, chuyển kết quả 

cho phòng Tư pháp 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 9 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

- Nhận kết quả từ Công chức Văn 

phòng huyện và trả kết quả cho Công 

chức tại Bộ phận một cửa. 

01 giờ làm 

việc 
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Bước 10 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức tại bộ phận một cửa nhận 

kết quả từ bộ phận chuyên môn và trả 

kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu 

có). 

- Công dân đến nhận kết quả: phải nộp 

bản chính Giấy chứng sinh; xuất trình 

Giấy tờ tùy thân, Giấy CNKH (nếu cha 

mẹ trẻ đã ĐKKH) trừ trường hợp đã tải 

lên bản điện tử Giấy chứng sinh, Giấy 

CNKH  

- Đồng thời, kiểm tra thông tin trên 

Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký khai 

sinh, ký Sổ đăng ký khai sinh, nhận 

Giấy khai sinh 

- Giấy khai sinh (điện tử) sẽ tự động 

gửi về địa chỉ email/thiết bị số của công 

dân. 

 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 01 ngày làm việc 

Lưu ý: Nếu người có yêu cầu ĐKKS có yêu cầu cấp Giấy khai sinh điện tử thì công 

chức làm công tác hộ tịch tham mưu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 14 

Thông tư số 01/2022/TT-BTP, chuyển trả kết quả là Giấy khai sinh được ký số cho 

người có yêu cầu. 

2. TTHC 2: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (Mã số TTHC 1.001766) 

* Trường hợp không cần xác minh 

Trình tự      

công việc 

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử; điền các thông tin 

trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng 

ký khai sinh, tải lên các giấy tờ cần 

thiết (trường hợp đã kết nối với 

CSDLQGVDC khai thác thông tin 

công dân thì không phải tải lên)2 . 

 

                                                 
2 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện 

chết đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy 

báo tử. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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- Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp 

phải nộp phí, lệ phí đăng ký khai tử) 

thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công. 

Hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký khai 

tử trực tuyến. 

Bước 2 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức một cửa truy cập phần 

mềm một cửa kiểm tra thông tin của 

công dân và hồ sơ. 

02 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 

người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 

- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký 

khai tử không bổ sung, hoàn thiện được 

hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một 

cửa có văn bản từ chối giải quyết yêu 

cầu đăng ký khai tử. 

- Thông báo từ chối tiếp nhận hoặc 

thông báo bổ sung hồ sơ gửi vào địa chỉ 

email/thiết bị số của công dân. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

chuyển công chức phụ trách lĩnh vực 

Hộ tịch. 

Bước 3 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm 

tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 

lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu đính kèm). 

02 giờ làm 

việc 

 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả 

hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả 

lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy 

định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng 

ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký 

khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu 

chính thức. 

                                                 
- Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai 

tử.  

- Giấy CCCD/CMND, giấy tờ chứng minh nơi cư trú (trường hợp đã kết nối với CSDLQGVDC khai thác thông 

tin công dân thì không phải tải lên). 
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Bước 4 
Lãnh đạo 

Phòng Tư pháp 

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký 

của chuyên viên. 

- Ký Tờ trình, duyệt hồ sơ và chuyển 

hồ sơ lại cho chuyên viên để chuyển hồ 

sơ về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh 

đạo UBND huyện ký duyệt. 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 6 
Lãnh đạo 

UBND huyện 

Ký duyệt và trả hồ sơ lại cho Công 

chức Văn phòng huyện. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 7 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

- Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát 

hành văn bản 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 8 
Văn thư Văn 

phòng 

- Phát hành văn bản, chuyển kết quả 

cho phòng Tư pháp 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 9 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

Nhận kết quả từ Công chức Văn phòng 

huyện và trả kết quả cho Công chức tại 

Bộ phận một cửa. 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 10 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công dân đến nhận kết quả: xuất trình 

CCCD; nộp bản chính Giấy báo tử 

hoặc giấy tờ  thay thế Giấy báo tử (nếu 

thuộc trường hợp phải nộp các giấy tờ 

này).  

- Đồng thời, kiểm tra thông tin trên 

Trích lục khai tử, trong Sổ đăng ký khai 

tử, ký Sổ đăng ký khai tử, nhận Trích 

lục khai tử bản chính. 

- Trích lục khai tử (điện tử) sẽ tự động 

gửi về địa chỉ email/thiết bị số. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 01 ngày làm việc 

* Trường hợp cần phải xác minh 

Trình tự      

công việc 

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử; điền các thông tin 

trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng 

ký khai sinh, tải lên các giấy tờ cần 

thiết (trường hợp đã kết nối với 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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CSDLQGVDC khai thác thông tin 

công dân thì không phải tải lên)3 . 

- Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp 

phải nộp phí, lệ phí đăng ký khai tử) 

thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công. 

Hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký khai 

tử trực tuyến. 

Bước 2 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức một cửa truy cập phần 

mềm một cửa kiểm tra thông tin của 

công dân và hồ sơ. 

02 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 

người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 

- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký 

khai tử không bổ sung, hoàn thiện được 

hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một 

cửa có văn bản từ chối giải quyết yêu 

cầu đăng ký khai tử. 

- Thông báo từ chối tiếp nhận hoặc 

thông báo bổ sung hồ sơ gửi vào địa chỉ 

email/thiết bị số của công dân. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

chuyển công chức phụ trách lĩnh vực 

Hộ tịch. 

Bước 3 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm 

tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 

lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu đính kèm). 
18 giờ làm 

việc 

 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trả 

hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả 

lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy 

định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng 

                                                 
3 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện 

chết đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy 

báo tử. 

- Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai 

tử.  

- Giấy CCCD/CMND, giấy tờ chứng minh nơi cư trú (trường hợp đã kết nối với CSDLQGVDC khai thác thông 

tin công dân thì không phải tải lên). 
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ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký 

khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu 

chính thức. 

Bước 4 
Lãnh đạo 

Phòng Tư pháp 

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký 

của chuyên viên. 

- Ký Tờ trình, duyệt hồ sơ và chuyển 

hồ sơ lại cho chuyên viên để chuyển hồ 

sơ về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh 

đạo UBND huyện ký duyệt. 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 6 
Lãnh đạo 

UBND huyện 

Ký duyệt và trả hồ sơ lại cho Công 

chức Văn phòng huyện. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 7 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

- Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát 

hành văn bản 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 8 
Văn thư Văn 

phòng 

- Phát hành văn bản, chuyển kết quả 

cho phòng Tư pháp 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 9 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

Nhận kết quả từ Công chức Văn phòng 

huyện và trả kết quả cho Công chức tại 

Bộ phận một cửa. 

0.5 giờ làm 

việc 

Bước 10 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công dân đến nhận kết quả: xuất trình 

CCCD; nộp bản chính Giấy báo tử 

hoặc giấy tờ  thay thế Giấy báo tử (nếu 

thuộc trường hợp phải nộp các giấy tờ 

này).  

- Đồng thời, kiểm tra thông tin trên 

Trích lục khai tử, trong Sổ đăng ký khai 

tử, ký Sổ đăng ký khai tử, nhận Trích 

lục khai tử bản chính. 

- Trích lục khai tử (điện tử) sẽ tự động 

gửi về địa chỉ email/thiết bị số. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 03 ngày làm việc 

Lưu ý: Nếu người có yêu cầu đăng ký khai tử có yêu cầu cấp Trích lục khai tử điện 

tử thì công chức làm công tác hộ tịch tham mưu thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 14 Thông tư số 01/2022/TT-BTP, chuyển trả kết quả là Trích lục khai tử được 

ký số cho người có yêu cầu. 

3. TTHC 3: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (Mã số TTHC 2.000806) 

Trình tự      

công việc 

Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

 

https://dichvucong.gov.vn/
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(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử; điền các thông tin 

trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng 

ký khai sinh, tải lên các giấy tờ cần 

thiết (trường hợp đã kết nối với 

CSDLQGVDC khai thác thông tin 

công dân thì không phải tải lên)4 . 

- Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp 

phải nộp phí, lệ phí đăng ký kết hôn) 

thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công. 

Hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký kết 

hôn trực tuyến. 

Bước 2 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức một cửa truy cập phần 

mềm một cửa kiểm tra thông tin của 

công dân và hồ sơ. 

03 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 

người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 

- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký 

kết hôn không bổ sung, hoàn thiện 

được hồ sơ thì có văn bản từ chối giải 

quyết yêu cầu đăng ký kết hôn. 

- Thông báo từ chối tiếp nhận hoặc 

thông báo bổ sung hồ sơ gửi vào địa chỉ 

email/thiết bị số của công dân. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

chuyển công chức phụ trách lĩnh vực 

Hộ tịch. 

 

 
 

- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm 

tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 

08 ngày làm 

việc 

                                                 
4 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Bản chụp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước; 

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không 

mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. 

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó 

là công dân cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp 

nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 

xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó (đối với đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện); giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài. 

- Bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở 

nước ngoài. 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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Bước 3 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu đính kèm). 

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì 

trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để 

trả lại cho người dân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy 

định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng 

ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký 

khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu 

chính thức. 

Bước 4 
Lãnh đạo 

Phòng Tư pháp 

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký 

của chuyên viên. 

- Ký Tờ trình, duyệt hồ sơ và chuyển 

hồ sơ lại cho chuyên viên để chuyển hồ 

sơ về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện. 

01 ngày làm 

việc 

Bước 5 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh 

đạo UBND huyện ký duyệt. 

1.5 giờ làm 

việc 

Bước 6 
Lãnh đạo 

UBND huyện 

Ký duyệt và trả hồ sơ lại cho Công 

chức Văn phòng huyện. 

2 ngày làm 

việc 

Bước 7 
Công chức Văn 

phòng huyện. 

- Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát 

hành văn bản 

1 giờ làm 

việc 

Bước 8 
Văn thư Văn 

phòng 

- Đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển 

kết quả cho phòng Tư pháp 

1.5 giờ làm 

việc 

Bước 9 

Công chức phụ 

trách lĩnh vực 

Hộ tịch 

- Ghi vào sổ hộ tịch, chuyển trả kết quả 

cho Trung tâm Hành chính công cấp 

huyện. 

1 giờ làm 

việc 

Bước 10 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

 

- Công chức tại bộ phận một cửa trả kết 

quả cho người yêu cầu. 

- Hai bên nam nữ phải có mặt đến nhận 

kết quả: xuất trình CCCD; nộp bản 

chính Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân. Ký vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy 

chứng nhận kết hôn, nhận bản chính 

Giấy chứng nhận kết hôn. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 13 ngày làm việc 
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B. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ 

1. TTHC 1: Đăng ký khai sinh (Mã số TTHC: 1.001193) 

Trình tự      

công việc 

Chức danh, 

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

 

 

 

 

 

Bước 1 

 

 

 

 

 

Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử; điền các thông tin 

trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng 

ký khai sinh, tải lên các giấy tờ cần 

thiết (trường hợp đã kết nối với 

CSDLQGVDC khai thác thông tin 

công dân thì không phải tải lên)5. 

- Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp 

phải nộp phí, lệ phí đăng ký khai sinh) 

thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công.  

 

 

 

 

 

Bước 2 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức một cửa truy cập phần 

mềm một cửa kiểm tra thông tin của 

công dân và hồ sơ. 

02 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 

người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;  

- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký 

khai sinh không bổ sung, hoàn thiện 

được hồ sơ thì có văn bản từ chối giải 

quyết yêu cầu đăng ký khai sinh. 

Thông báo từ chối tiếp nhận hoặc 

thông báo bổ sung hồ sơ gửi vào địa chỉ 

email/thiết bị số của công dân. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

chuyển công chức phụ trách lĩnh vực 

Hộ tịch. 

                                                 
5 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy chứng sinh(bản chụp hoặc bản điện tử); 

- Giấy chứng nhận kết hôn; CCCD/CMND; giấy tờ chứng minh nơi cư trú (trường hợp đã có trong 

CSDLQGVDC, đã được xác thực thì không phải tải lên). 

- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp thực hiện việc ĐKKS theo uỷ quyền); 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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Bước 3 

 

Công chức tư 

pháp hộ tịch 

- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm 

tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 

lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu đính kèm). 

 

 

 

04 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn 

thiện hoặc không đủ điều kiện giải 

quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về 

tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa 

để thông báo cho người nộp hồ sơ. 

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy 

định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng 

ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng 

ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, 

quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu 

chính thức và chuyển thông tin đến 

CSDLQGVDC để lấy số định danh cá 

nhân. 

- Sau khi CSDLQGVDC trả về số định 

danh cá nhân, công chức làm công tác 

hộ tịch in Giấy khai sinh. 

Bước 4 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo UBND cấp xã ký Giấy khai 

sinh bản giấy và ký số vào bản điện tử 

(nếu công dân có yêu cầu) 

01 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Công chức tư 

pháp hộ tịch 

Nhận kết quả trình ký từ lãnh đạo.  

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển 

kết quả cho Bộ phận một cửa. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 6 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức tại bộ phận một cửa nhận 

kết quả từ bộ phận chuyên môn và trả 

kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu 

có). 

- Công dân đến nhận kết quả: phải nộp 

bản chính Giấy chứng sinh; xuất trình 

Giấy tờ tùy thân, Giấy CNKH (nếu cha 

mẹ trẻ đã ĐKKH) trừ trường hợp đã tải 

lên bản điện tử Giấy chứng sinh, Giấy 

CNKH  

- Đồng thời, kiểm tra thông tin trên 

Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký khai 

sinh, ký Sổ đăng ký khai sinh, nhận 

Giấy khai sinh 

- Giấy khai sinh (điện tử) sẽ tự động 

gửi về địa chỉ email/thiết bị số của công 

dân. 

 

Giờ hành 

chính 
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Tổng thời gian: 01 ngày làm việc 

Lưu ý: Nếu người có yêu cầu đăng ký khai sinh có yêu cầu cấp Giấy khai sinh điện 

tử thì công chức làm công tác hộ tịch tham mưu thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 14 Thông tư số 01/2022/TT-BTP, chuyển trả kết quả là Giấy khai sinh được ký 

số cho người có yêu cầu. 

2. TTHC 2: Đăng ký khai tử (Mã số TTHC: 1.000656) 

Trình tự      

công việc 

Chức danh, 

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

 

 

 

 

 

Bước 1 

 

 

 

 

 

Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử; điền các thông tin 

trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng 

ký khai sinh, tải lên các giấy tờ cần 

thiết6.  

- Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp 

phải nộp phí, lệ phí đăng ký khai tử) 

thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công.  

 

 

 

 

 

 

Bước 2 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức một cửa truy cập phần 

mềm một cửa kiểm tra thông tin của 

công dân và hồ sơ. 

02 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 

người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;  

- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký 

khai tử không bổ sung, hoàn thiện được 

hồ sơ thì có văn bản từ chối giải quyết 

yêu cầu đăng ký khai tử. Thông báo từ 

chối tiếp nhận hoặc thông báo bổ sung 

hồ sơ gửi vào địa chỉ email/thiết bị số 

của công dân. 

                                                 
6 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết 

đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo 

tử. 

- Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. 

- Giấy CCCD/CMND, giấy tờ chứng minh nơi cư trú (trường hợp đã kết nối với CSDLQGVDC khai thác thông 

tin công dân thì không phải tải lên). 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

chuyển công chức phụ trách lĩnh vực 

Hộ tịch. 

Bước 3 

 

Công chức tư 

pháp hộ tịch 

- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm 

tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 

lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu đính kèm). 

 

 

 

04 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn 

thiện hoặc không đủ điều kiện giải 

quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về 

tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa 

để thông báo cho người nộp hồ sơ. 

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy 

định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng 

ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký 

khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu 

chính thức. In trích lục khai tử 

Bước 4 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo UBND cấp xã ký Trích lục 

khai tử bản giấy, Trích lục khai tử bản 

điện tử (nếu công dân có yêu cầu) 

01 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Công chức tư 

pháp hộ tịch 

Nhận kết quả trình ký từ lãnh đạo; 

chuyển kết quả cho công chức tại Bộ 

phận một cửa. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 6 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức tại bộ phận một nhận kết 

quả từ bộ phận chuyên môn và trả kết 

quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Công dân đến nhận kết quả: xuất trình 

CCCD; nộp bản chính Giấy báo tử 

hoặc giấy tờ  thay thế Giấy báo tử (nếu 

thuộc trường hợp phải nộp các giấy tờ 

này).  

- Đồng thời, kiểm tra thông tin trên 

Trích lục khai tử, trong Sổ đăng ký khai 

tử, ký Sổ đăng ký khai tử, nhận Trích 

lục khai tử bản chính. 

- Trích lục khai tử (điện tử) sẽ tự động 

gửi về địa chỉ email/thiết bị số. 

 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 01 ngày làm việc 

Lưu ý: Nếu người có yêu cầu đăng ký khai tử có yêu cầu cấp Trích lục khai tử điện 

tử thì công chức làm công tác hộ tịch tham mưu thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 14 Thông tư số 01/2022/TT-BTP, chuyển trả kết quả là Trích lục khai tử được 

ký số cho người có yêu cầu. 
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3. TTHC 3: Đăng ký kết hôn (Mã số TTHC 1.000894) 

Trình tự      

công việc 

Chức danh, 

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian  

thực hiện 

 

 

 

 

 

Bước 1 

 

 

 

 

 

Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử; cung cấp thông tin 

trên Biểu mẫu điện tử tương tác đăng 

ký khai sinh, tải lên các giấy tờ cần 

thiết7.  

- Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp 

phải nộp phí, lệ phí đăng ký kết hôn) 

thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công. 

Hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký kết 

hôn trực tuyến. 

 

 

 

 

 

 

Bước 2 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức một cửa truy cập phần 

mềm một cửa kiểm tra thông tin của 

công dân và hồ sơ. 

02 giờ làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 

người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;  

- Trường hợp người có yêu cầu đăng ký 

kết hôn không bổ sung, hoàn thiện 

được hồ sơ thì có văn bản từ chối giải 

quyết yêu cầu đăng ký kết hôn. Thông 

báo từ chối tiếp nhận hoặc thông báo 

bổ sung hồ sơ gửi vào địa chỉ 

email/thiết bị số của công dân. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: 

chuyển công chức phụ trách lĩnh vực 

Hộ tịch. 

Bước 3 

 

Công chức tư 

pháp hộ tịch 

- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm 

tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 

lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu đính kèm). 

 

04 giờ làm 

việc 

 

                                                 
7 - Bản chụp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp 

người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn; 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn 

thiện hoặc không đủ điều kiện giải 

quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về 

tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa 

để thông báo cho người nộp hồ sơ. 

- Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy 

định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng 

ký kết hôn, cập nhật thông tin đăng ký 

kết hôn trên Phần mềm đăng ký, quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung. 

Bước 4 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo UBND cấp xã ký Giấy chứng 

nhận kết hôn bản giấy 

01 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Công chức tư 

pháp hộ tịch 

 Nhận kết quả trình ký từ lãnh đạo, 

chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa. 

01 giờ làm 

việc 

Bước 6 

Công chức tại 

Bộ phận một 

cửa 

- Công chức tại bộ phận một cửa trả kết 

quả cho người yêu cầu. 

- Hai bên nam nữ phải có mặt đến nhận 

kết quả: xuất trình CCCD; nộp bản 

chính Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân. Ký vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy 

chứng nhận kết hôn, nhận bản chính 

Giấy chứng nhận kết hôn.  

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 01 ngày làm việc 
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