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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 59/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2017 

  

KẾ HOẠCH 
Triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và 

thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng 
ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (gọi tắt là Chương trình đăng ký và 
thống kê hộ tịch), Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn bàn tỉnh với nội 
dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung 

- Bảo đảm các sự kiện hộ tịch trên địa bàn tỉnh được đăng ký kịp thời, đầy 
đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật; nâng cao tỷ lệ đăng ký hộ tịch, tập trung 
vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử. 

- Bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch (đặc biệt là cấp Giấy 
khai sinh, Trích lục khai tử) có đầy đủ nội dung, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Số liệu đăng ký hộ tịch được thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp 
thời, theo quy định; được công bố công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu 
quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. 

- Thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các sở, ngành có liên quan 
trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch có chất lượng, 
hiệu quả, số liệu thống kê thống nhất, chính xác. 

b) Các mục tiêu cụ thể 

- Về đăng ký khai sinh:  

+ Từ năm 2017 đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh 
(ĐKKS) tăng bình quân 1%/năm. Đến năm 2024, tỷ lệ đăng ký khai sinh đạt 
trung bình >98%, trong đó khu vực thành thị đạt >99%. 

+ Đến năm 2020, đạt tỷ lệ 97% trẻ em cư trú trên địa bàn tỉnh được 
ĐKKS trước 5 tuổi; đến năm 2024 là: 98,5%. 

+ Đến năm 2020, ít nhất 75% dân số cư trú trên trên địa bàn tỉnh được 
đăng ký và cấp Giấy khai sinh; đến năm 2024 là 85%. 

- Về đăng ký khai tử và xác định nguyên nhân tử vong: 
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+ Đến năm 2020, ít nhất 80% các trường hợp tử vong xảy ra trên trên địa 
bàn tỉnh trong năm được đăng ký khai tử; đến năm 2024 là 90%. 

+ Đến năm 2020, ít nhất 60% các trường hợp tử vong trên trên địa bàn tỉnh 
trong năm được ngành y tế thống kê và có chứng nhận y tế về nguyên nhân gây tử 
vong, sử dụng mẫu chứng tử phù hợp chuẩn quốc tế; đến năm 2024 là 80%. 

- Về kết hôn, ly hôn: 

+ Đến năm 2020, ít nhất 80% các trường hợp nam, nữ chung sống với 
nhau như vợ chồng trên địa bàn tỉnh đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền 
và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn; đến năm 2024 là 90%. 

 + Giảm bình quân 2% - 3%/năm số trường hợp nam, nữ chung sống với 
nhau như vợ chồng dưới độ tuổi kết hôn (tảo hôn); đến năm 2024, hạn chế được 
tình trạng này trong cộng đồng dân tộc thiểu số. 

+ Đến năm 2020, ít nhất 85% các trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định 
đã có hiệu lực của Tòa án Việt Nam được ghi vào sổ hộ tịch, trong đó bao gồm 
các thông tin cơ bản như: Họ, chữ đệm, tên, số Chứng minh nhân dân (Thẻ căn 
cước công dân) của những người ly hôn; số, ngày của Bản án/quyết định ly hôn; 
tên, địa chỉ của Tòa án giải quyết việc ly hôn; đến năm 2024 là 95%. 

- Về nuôi con nuôi: 

+ Đến năm 2020, ít nhất 90% các trường hợp nuôi con nuôi phát sinh thực 
tế trong năm được đăng ký và cấp giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi theo quy 
định của pháp luật, bao gồm những thông tin cơ bản như: Họ, chữ đệm, tên của 
cha, mẹ nuôi và con nuôi; ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh của con nuôi; 
địa chỉ hoặc nơi cư trú của con nuôi (nếu có); đến năm 2024 là 95%. 

+ Đến năm 2020, 99% các trường hợp nuôi con nuôi thực tế của giai đoạn 
trước đó được đăng ký và cấp giấy chứng nhận, nếu đủ điều kiện. 

- Về thống kê và công bố số liệu đăng ký hộ tịch: 

+ Đến năm 2022, số liệu thống kê hằng năm về tỷ lệ khai sinh (có phân 
loại theo tuổi của mẹ, giới tính của trẻ, khu vực địa lý, đơn vị hành chính) được 
lấy từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu hành chính có giá trị khác. 

+ Đến năm 2024, số liệu thống kê đại diện quốc gia hằng năm về tỷ lệ khai tử 
(được phân loại theo độ tuổi, giới tính, nguyên nhân tử vong căn cứ trên phân loại 
bệnh quốc tế (phiên bản mới nhất phù hợp), khu vực địa lý và đơn vị hành chính), 
được lấy từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu hành chính có giá trị khác. 

+ Đến năm 2024, ít nhất 80% các ca tử vong xảy ra ở các cơ sở y tế hoặc có 
sự theo dõi của nhân viên y tế có giấy chứng nhận về nguyên nhân chính gây tử 
vong phù hợp với tiêu chuẩn của Phân loại bệnh quốc tế (phiên bản mới phù hợp). 

+ Đến năm 2024, ít nhất 50% ca tử vong diễn ra ngoài cơ sở y tế hoặc 
không có sự theo dõi của nhân viên y tế, xác định được nguyên nhân chính gây 
tử vong phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế thông qua phỏng vấn tại hộ gia đình. 
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+ Đến năm 2022, các bảng tóm tắt các số liệu thống kê hộ tịch về tỷ lệ khai 
sinh, khai tử sử dụng hệ thống đăng ký hộ tịch như một nguồn cơ bản, công chúng 
dễ tiếp cận dưới hình thức phiên bản điện tử và trong thời gian là một năm. 

+ Đến năm 2024, các bảng tóm tắt số liệu thống kê về nguyên nhân tử 
vong sử dụng dữ liệu từ hệ thống đăng ký hộ tịch như một nguồn căn bản, công 
chúng dễ tiếp cận, dưới hình thức phiên bản điện tử và trong thời gian là 2 năm. 

+ Đến năm 2024, Báo cáo số liệu thống kê hộ tịch kịp thời, đầy đủ và 
chính xác trong hai năm trước đó, sử dụng dữ liệu từ hệ thống đăng ký hộ tịch 
như một nguồn căn bản, công chúng dễ tiếp cận. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung nhiệm vụ, đã được đưa ra trong 
Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch, phù hợp với tình hình thực tiễn trên 
địa bàn tỉnh. 

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của 
các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 
đăng ký và thống kê hộ tịch. 

- Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về cải cách hành chính nói chung, trong lĩnh vực hộ tịch nói riêng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình đăng ký và thống 
kê hộ tịch 

Ban chỉ đạo do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban 
là đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Y tế; thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, 
ngành liên quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh.... 

Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm điều phối, chỉ đạo tổ chức triển khai thực 
hiện Chương trình, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện và báo 
cáo kết quả thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm trước 
UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình; giải quyết các vướng mắc phát sinh 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017. 

2. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chương trình đăng ký 
và thống kê hộ tịch  

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt các mục tiêu, nội 
dung đề ra tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch với nhiều hình thức như: 
Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội 



4 

 

nghị, phát tờ rơi, tờ gấp, lồng nghép tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Luật Hộ 
tịch năm 2014, 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” và các 
Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã ban hành. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: 

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp. 

+ Cấp huyện: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 - 2024. 

3. Rà soát, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 
điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch; kiểm tra, hướng dẫn việc 
thực hiện các văn bản pháp luật 

- Tích cực nghiên cứu, rà soát, tham gia góp ý kiến hoàn thiện hệ thống 
văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch theo 
Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch đề ra. 

- Triển khai thực hiện và kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản 
pháp luật của bộ, ngành ban hành điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ 
tịch theo Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Y tế. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế. 

4. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng 
ký và thống kê hộ tịch 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 82/KH-UBND 
ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trang bị cơ sở vật chất (máy 
tính, mạng internet, máy in) phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch. 

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2017, xong trước quý III/2018. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động thu thập, thống kê dữ liệu sinh, tử của các cơ sở y tế, bảo đảm kết nối, 
cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp. 

+ Cơ quan thực hiện: Sở Y tế. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2017, xong trước năm 2020. 
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5. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống 
kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 
01/04/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Hộ tịch. 

- Cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 39/KH-
UBND ngày 01/04/2015 của UBND tỉnh. 

6. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong 
đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý 
nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu về pháp luật hộ 
tịch để lan tỏa và thu hút người dân tham gia, tiếp cận pháp luật về quyền, trách 
nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của công tác 
đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan, tổ chức. 

 - Hình thức thực hiện: Biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên 
truyền; chuyên đề tuyên truyền, phát thanh, truyền hình; khảo sát, điều tra đánh 
giá mức độ nhận thức; tổ chức các hình thức tuyên truyền; in phát tờ rơi, tờ gấp; 
tổ chức lồng nghép hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ hội phụ 
nữ, nông dân...  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

7. Rà soát, hoàn thiện mô hình xác định nguyên nhân tử vong, cấp 
chứng nhận tử vong của cơ quan y tế, kể cả các trường hợp tử vong ngoài 
cơ sở y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp giấy 
chứng sinh, chứng tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh, tử 

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy 
định cơ chế thu thập thông tin tử vong và nguyên nhân tử vong. 

- Tổ chức, bố trí, cử cán bộ tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 
cho cán bộ y tế làm công tác cấp Giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập, xử lý 
dữ liệu sinh, tử; tập trung nghiệp vụ liên quan đến thông tin hộ tịch, nghiệp vụ 
thống kê, xử lý dữ liệu thống kê. 

- Tổ chức, bố trí, cử cán bộ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về chẩn đoán 
và mã hóa nguyên nhân tử vong theo ICD 10 cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017, hoàn thành trước năm 2020. 

8. Rà soát, thống kê tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử 
hàng năm; bảo đảm công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời (thông 
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quan phát hành niên giám các chỉ tiêu thống kê hộ tịch, công bố trên Cổng 
thông tin điện tử); có quy chế khai thác, sử dụng các số liệu thống kê đã 
được công bố, phục vụ yêu cầu của tổ chức, cá nhân; phối hợp liên ngành, 
kiểm tra thường xuyên, bảo đảm số liệu thống kê đầy đủ, chính xác 

a) Hàng năm thực hiện thống kê tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh; tỷ lệ 
người chết trong năm được đăng ký khai tử; công bố công khai số liệu thống kê 
hộ tịch, đảm bảo đầy đủ, chính xác, thống nhất, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu 
quản lý của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp. 

+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có tỉnh liên quan. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Năm 2017 thực hiện thống kê tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử. 

+ Từ năm 2018 bắt đầu công bố công khai số liệu thống kê hộ tịch. 

b) Xây dựng quy chế khai thác, sử dụng các số liệu thống kê; phối hợp 
liên ngành, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm số liệu thống kê đầy đủ, chính xác. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, 
cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018. 

9. Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, 
cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn); 
nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch nhằm bảo 
đảm số liệu thống kê hộ tịch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính 
phổ biến theo lộ trình khuyến nghị của Khung hành động khu vực giai đoạn 
2015 - 2024 

 

STT Mục tiêu Nhiệm vụ/Hoạt động 
Cơ quan  
thực hiện 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

1 

Nâng cao 
tỷ lệ đăng 
ký khai 
sinh 

- Từ năm 2017 - 2020, tỷ lệ trẻ em sinh ra 
sống, được đăng ký khai sinh tăng bình 
quân 1%/năm. 

Đến năm 2024, tỷ lệ đăng ký khai sinh đạt 
trung bình trên 98%, trong đó khu vực 
thành thị phải đạt trên 99%. 

Sở Tư 
pháp 

Các sở, 
ban, ngành, 

đoàn thể 
tỉnh, 

UBND cấp 
huyện, cấp 

xã. 

Trước 
năm 

2020, 
2024 
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- Đến năm 2020, đạt tỷ lệ 97% trẻ em cư 
trú trên địa bàn tỉnh được đăng ký khai sinh 
trước 5 tuổi; đến năm 2024 là 98,5%. 

- Đến năm 2020, ít nhất 75% dân số cư trên 
địa bàn tỉnh được đăng ký và cấp Giấy khai 
sinh; đến năm 2024 là 85% 

2 

Nâng cao 
tỷ lệ đăng 
ký khai tử; 
xác nhận 
nguyên 
nhân tử 
vong đúng 
ICD 

- Đến năm 2020, ít nhất 80% các trường 
hợp tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 
năm được đăng ký khai tử; đến năm 2024 là 
90%. 

- Đến năm 2020, ít nhất 60% các trường 
hợp tử vong trên địa bàn tỉnh  trong năm 
được ngành y tế thống kê và có chứng nhận 
y tế về nguyên nhân gây tử vong; đến năm 
2024 là 80% 

Sở Y tế 

Các sở, 
ban, ngành, 

đoàn thể 
tỉnh, 

UBND cấp 
huyện, cấp 

xã. 

Trước 
năm 

2020, 
2024 

3 

Nâng cao 
tỷ lệ đăng 
ký kết hôn, 
giảm tỷ lệ 
tảo hôn 

- Đến năm 2020, ít nhất 80% các trường 
hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ 
chồng đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm 
quyền trên địa bàn tỉnh và được cấp Giấy 
chứng nhận kết hôn; đến năm 2024 là 90% 

- Giảm bình quân 2% - 3%/năm số trường 
hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ 
chồng dưới độ tuổi kết hôn (tảo hôn); đến 
năm 2024 hạn chế được tình trạng này 
trong cộng đồng dân tộc thiểu số 

Sở Tư 
pháp 

Các sở, 
ban, ngành, 

đoàn thể 
tỉnh, 

UBND cấp 
huyện, cấp 

xã. 

Trước 
năm 

2020, 
2024 

4 

Nâng cao tỷ 
lệ xác nhận 
thông tin về 
việc ly hôn 
trong sổ hộ 
tịch 

- Đến năm 2020, ít nhất 85% các trường 
hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có 
hiệu lực của Tòa án Việt Nam được ghi vào 
sổ hộ tịch; đến năm 2024 là 95% 

Sở Tư 
pháp 

Các sở, ban, 
ngành, đoàn 

thể tỉnh, 
UBND cấp 
huyện, cấp 

xã. 

Trước 
năm 

2020, 
2024 

5 

Nâng cao 
tỷ lệ đăng 
ký nuôi 
con nuôi 

- Đến năm 2020, ít nhất 90% các trường 
hợp nhận nuôi con nuôi phát sinh trong 
năm được đăng ký và cấp giấy chứng nhận 
việc nuôi con nuôi; đến năm 2024 là 95%. 

- Đến năm 2020, 99% các trường hợp nuôi 
con nuôi thực tế của giai đoạn trước 
đó được đăng ký và cấp giấy chứng nhận 
nếu đủ điều kiện 

- Sở Tư 
pháp; 

- UBDN 
cấp 

huyện. 

Các sở, ban, 
ngành, đoàn 
thể tỉnh liên 

quan 

Trước 
năm 

2020, 
2024 

6 
Nâng cao 
chất lượng 
và hiệu 

- Đến năm 2022, số liệu thống kê đại diện 
quốc gia hàng năm về tỷ lệ khai sinh (phân 
loại theo tuổi của mẹ, giới tính của trẻ, khu 

- Sở Tư 
pháp; 

Các sở, ban, 
ngành, đoàn 

thể tỉnh, 

Trước 
năm 

2022, 
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quả của 
công tác 
thống kê 
hộ tịch 

vực địa lý, phân khu hành chính) được lấy 
từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu 
hành chính có giá trị khác. 

- Đến năm 2024, số liệu thống kê đại diện 
quốc gia hàng năm về tỷ lệ khai tử (được 
phân loại theo độ tuổi, giới tính, nguyên 
nhân tử vong - căn cứ trên Phân loại bệnh 
quốc tế (phiên bản mới nhất phù hợp), khu 
vực địa lý và đơn vị hành chính) được lấy 
từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu 
hành chính có giá trị khác. 

- Đến năm 2024, ít nhất 80% các ca tử vong 
xảy ra ở cấp cơ sở y tế hoặc có sự theo dõi 
của nhân viên y tế phải có giấy chứng nhận 
về nguyên nhân tử vong chính gây tử vong 
phù hợp với tiêu chuẩn của Phân loại bệnh 
quốc tế (phiên bản mới nhất phù hợp). 

- Đến năm 2024, ít nhất 50% ca tử vong 
diễn ra ngoài cơ sở y tế hoặc không có sự 
theo dõi của nhân viên y tế xác định được 
nguyên nhân chính gây tử vong  phù hợp 
với tiêu chuẩn của Phân loại bệnh quốc tế 
thông qua phỏng vấn tại hộ gia đình. 

- Đến năm 2022, các bảng tóm tắt số liệu 
thống kê hộ tịch về tỷ lệ khai sinh, khai tử 
sử dụng hệ thống đăng ký hộ tịch như một 
nguồn cơ bản, công chúng dễ tiếp cận dưới 
hình thức phiên bản điện tử và trong thời 
gian là một năm. 

- Đến năm 2024, các bảng tóm tắt số liệu 
thống kê về nguyên nhân tử vong sử dụng 
hệ thống đăng ký hộ tịch như một nguồn 
căn bản, công chúng dễ tiếp cận dưới hình 
thức phiên bản điện tử và trong thời gian là 
2 năm. 

- Đến năm 2024, Báo cáo số liệu thống kê 
hộ tịch kịp thời, đầy đủ và chính xác trong 
hai năm trước đó, sử dụng dữ liệu từ hệ 
thống đăng ký hộ tịch như một nguồn căn 
bản, công chúng dễ tiếp cận 

- Sở Y tế UBND cấp 
huyện, cấp 

xã. 

2024 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về tầm quan trọng 
của công tác đăng ký và thống kê hộ tịch. 
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2. Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối 
với công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39/KH-
UBND ngày 01/04/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Hộ tịch và 
các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã ban 
hành; thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tháo gỡ vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

3. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch, tập trung nguồn lực để xây dựng, triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử toàn quốc theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/7/2016 của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 
quốc” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn tỉnh và 
UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật  về 
đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024. 

5. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho công tác đăng ký và 
thống kê hộ tịch, đặc biệt là hỗ trợ cho hoạt động khảo sát, thống kê tỷ lệ đăng ký 
khai sinh, khai tử; hoàn thiện thể chế, đổi mới hệ thống cơ quan đăng ký hộ tịch; 
xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
công chức làm công tác hộ tịch; hoạt động truyền thông để nhận thức đúng về vai 
trò, ý nghĩa của đăng ký hộ tịch, quyền lợi và trách nhiệm đăng ký hộ tịch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Chương trình hành động từ nguồn ngân sách nhà 
nước; tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các 
nguồn hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình và Kế hoạch này, các 
sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện xây dựng dự toán thực hiện Chương 
trình hành động, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp     

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 
phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đảm bảo hiệu 
quả; hàng năm xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết để triển khai thực hiện Kế 
hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  

Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện các hoạt động của Kế hoạch; định kỳ hàng năm (hoặc theo yêu cầu) tổng 
hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.  

2. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 
phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đảm bảo hiệu 
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quả; hàng năm xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết để triển khai thực hiện Kế 
hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách để bố 
trí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn 
vị liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; kiểm tra, giám sát việc 
sử dụng kinh phí theo quy định. 

4. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc kiện 
toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch; thực hiện tuyển dụng, bố trí người 
làm công tác hộ tịch đảm bảo đúng tiêu chuẩn của công chức làm công tác hộ 
tịch theo quy định tại Luật Hộ tịch. 

5. Các sở, ban, ngành liên quan 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực 
được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế trong việc triển khai 
các hoạt động góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình 
hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực và 
địa bàn được phân công, có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 
hoạch của huyện, thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên của huyện, thành phố. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm bố trí nguồn nhân lực đúng tiêu chuẩn, đủ năng lực làm công tác 
hộ tịch tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã. 

- Bảo đảm kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực 
hiện xây dựng, quản lý và duy trì Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương, bảo 
đảm tốt hệ thống thông tin hộ tịch, việc kết nối chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử toàn quốc. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, thống 
kê dữ liệu sinh, tử của các cơ sở y tế, bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin chính 
xác, đầy đủ, kịp thời giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ định kỳ hoặc theo yêu cầu 
về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp). 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên 
của Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế và các ngành liên quan tuyên truyền, 
vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, 
pháp luật hộ tịch nói chung, về đăng ký và thống kê hộ tịch nói riêng; giám sát 
việc thực hiện Chương trình về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu phát sinh những khó 
khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kịp thời báo cáo 
UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoặc 
báo cáo Bộ Tư pháp chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận:   
- Chính phủ; 
- Các Bộ: Tư pháp, Y tế; 
- TT. Tỉnh uỷ;           
- TT. HĐND tỉnh;             
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, NC, TH, TT THCB;     
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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