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V/v đăng ký tài khoản trên 

CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh 

và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

TTHC theo Đề án 06  

 

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

Thực hiện quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030” và các văn bản triển khai, hướng dẫn thi hành.  

Thời gian qua các cơ quan đăng ký hộ tịch, chứng thực đã tiến hành đăng 

ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

(CDVC và HTTTMCĐT) của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(CDVCQG) cho đội ngũ công chức tham gia vào quá trình giải quyết 

TTHC và hướng dẫn công dân thực hiện đăng ký để thực hiện TTHC.  

Tuy nhiên, qua theo dõi Sở Tư pháp nhận thấy trong quá trình đăng 

ký tài khoản trên CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh có trường hợp người 

đăng ký sử dụng thông tin (số CMND/CCCD, họ tên) đăng ký tài khoản 

không khớp với thông tin của thuê bao số điện thoại; việc tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ TTHC theo Đề án 06 trên CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh còn 

chưa được thực hiện đầy đủ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh.  

Để việc đăng ký tài khoản được thực hiện theo đúng quy định, nâng 

cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ TTHC qua CDVC và 

HTTTMCĐT của tỉnh, CDVCQG, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực 

hiện như sau: 

1. Đối với việc đăng ký tài khoản trên CDVC và HTTTMCĐT 

của tỉnh, CDVCQG quốc gia  

- Chỉ đạo công chức tư pháp khi đăng ký hoặc hướng dẫn người dân 

đăng ký tài khoản trên CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh phải đăng ký theo 

số điện thoại chính chủ có thông tin trùng khớp với số CCCD hoặc số 

CMND của bản thân.  
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích, 

quy trình thực hiện khi đăng ký tài khoản và thực hiện các TTHC trên 

CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh và CDVCQG theo đúng quy định của 

pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên. 

2. Về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo Đề án 06  

Các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện 

nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực hộ 

tịch (03 thủ tục gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử) 

trên CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh và Hệ thống thông tin đăng ký và 

quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp (kết hợp nhập thông tin hồ sơ TTHC trên 

CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh và thực hiện tiếp nhận Hệ thống thông tin 

đăng ký và quản lý hộ tịch để giải quyết cấp giấy tờ hộ tịch). 

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố kịp thời 

thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công an tỉnh; Sở TTTT; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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