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Ngày 28/7/2020 Chính phủ ban 

hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Theo Điều 1: 1. Nghị định này quy 

định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ 

công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, 

Cơ sở dữ liệu khác của bộ, ngành, địa 

phương; cấp bản sao trích lục hộ tịch, 

xác nhận thông tin hộ tịch; đăng ký hộ 

tịch trực tuyến. 

2. Đối tượng áp dụng của Nghị 

định là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan nhà nước ở trung ương; Ủy ban 

nhân dân các cấp, cơ quan đăng ký, quản 

lý hộ tịch trong nước và các Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài; các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc 

xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, 

sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

2. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Theo Điều 3: 1. Thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bao gồm: 

a) Các thông tin hộ tịch của cá 

nhân được xác lập khi đăng ký khai sinh: 

họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; 

nơi sinh; dân tộc, quốc tịch, quê quán, số 

định danh cá nhân của người được đăng 

ký khai sinh; họ tên, ngày, tháng, năm 

sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư 

trú, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy 

thân của cha, mẹ của người được đăng 

ký khai sinh; họ tên, số định danh cá 

nhân, giấy tờ tùy thân của người đi đăng 

ký khai sinh, mối quan hệ với người 

được khai sinh; số đăng ký, quyển số, 

ngày, tháng, năm đăng ký, tên cơ quan 

đăng ký khai sinh; họ tên, chức vụ của 

người ký Giấy khai sinh; 

b) Các thông tin hộ tịch của cá 

nhân là công dân Việt Nam được xác lập 

khi ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú 

khai sinh): họ tên; ngày, tháng, năm 

sinh; giới tính; nơi sinh; dân tộc, quốc 

tịch, quê quán, số định danh cá nhân, 

giấy tờ tùy thân của người được ghi chú 

khai sinh; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, 

dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định 

danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của cha, 

mẹ của người được ghi chú khai sinh; 

tên loại giấy tờ, số, ngày, tháng, năm 

cấp, tên cơ quan, tên quốc gia cấp giấy 

tờ hộ tịch là cơ sở ghi chú khai sinh; 

thông tin về người đi đăng ký khai sinh; 

họ tên, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy 

thân của người yêu cầu ghi chú khai 
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sinh; số đăng ký, quyển số, ngày, tháng, 

năm đăng ký, tên cơ quan thực hiện ghi 

chú khai sinh; họ tên, chức vụ của người 

ký Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai 

sinh; 

c) Các thông tin hộ tịch khác của 

cá nhân được đăng ký theo quy định 

pháp luật tiếp tục được cập nhật vào 

thông tin hộ tịch của cá nhân đã được 

xác lập theo quy định tại điểm a, điểm b 

khoản này, gồm: thông tin về việc đăng 

ký kết hôn; cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; 

nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ 

tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc; khai tử; ghi vào Sổ hộ tịch 

việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết 

định của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch 

của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài; 

d) Bản quét hoặc bản chụp trang 

Sổ hộ tịch tương ứng đối với thông tin 

hộ tịch được số hóa, chuẩn hóa theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

2. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử được xác lập từ các nguồn 

sau: 

a) Thông tin hộ tịch của cá nhân 

được đăng ký thông qua Phần mềm đăng 

ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; 

b) Thông tin hộ tịch được số hóa, 

chuẩn hóa từ Sổ hộ tịch; 

c) Thông tin được kết nối, chia sẻ 

từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

d) Thông tin hộ tịch được chia sẻ, 

chuyển đổi, chuẩn hóa từ các phần mềm, 

cơ sở dữ liệu hộ tịch điện từ được thiết 

lập trước đây. 

3. Nguyên tắc xây dựng, cập 

nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ 

tịch trực tuyến 

Theo Điều 4: 1. Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện từ được xây dựng, quản lý tập 

trung, thống nhất từ trung ương đến địa 

phương. 

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính 

xác; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, 

thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác và 

sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân theo quy định pháp luật. 

3. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn 

thông tin. 

4. Việc xây dựng, cập nhật, quản 

lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến 

phải tuân thủ Luật Hộ tịch, các văn bản 

quy định chi tiết thi hành; các quy định 

pháp luật về kiến trúc Chính phủ điện từ 

Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà 

nước; các quy định về bảo đảm bảo vệ 

đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật 

gia đình và các quy định pháp luật khác 

có liên quan. 

4. Những hành vi không được 

làm:  

Theo Điều 5: 1. Cung cấp thông 

tin không đúng sự thật khi đăng ký hộ 

tịch trực tuyến. 

2. Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử; làm sai lệch thông 

tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp 

luật trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 

khai thác, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin 

từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử không 

đúng quy định, xâm phạm quyền về đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia 

đình. 

3. Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin 

hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì 

ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử. 



5. Cập nhật dữ liệu trong Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử 

Theo Điều 7: 1. Thông tin được 

cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử bao gồm thông tin hộ tịch của cá nhân 

và thông tin hộ tịch của cha, mẹ, vợ hoặc 

chồng của cá nhân khi có sự biến động 

do kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch, 

bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; 

nuôi con nuôi; khai tử; ghi vào Sổ hộ 

tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, 

quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ 

tịch của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài. 

2. Trách nhiệm cập nhật dữ liệu 

a) Cơ quan đăng ký hộ tịch sử 

dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch 

điện tử dùng chung cập nhật dữ liệu theo 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Cơ quan đăng ký, quản lý hộ 

tịch nhận được giấy tờ hộ tịch hoặc nhận 

được thông tin thông qua hệ thống điện 

tử về việc biến động thông tin hộ tịch 

theo quy định tại khoản 1 Điều này cập 

nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch trong 

trường hợp thông tin hộ tịch có biến 

động chưa được cập nhật thông qua Phần 

mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử 

dùng chung, ghi chú thông tin hộ tịch có 

biến động vào Sổ hộ tịch tương ứng ngay 

trong ngày làm việc. Trường hợp nhận 

được giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin sau 

15h00 thì thực hiện trong ngày làm việc 

tiếp theo. 

3. Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ 

tịch có trách nhiệm thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu của cơ 

quan mình; cơ quan quản lý hộ tịch cấp 

trên có trách nhiệm thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu của cơ 

quan đăng ký hộ tịch cấp dưới. 

6. Khai thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử 

Theo Điều 8: 1. Cơ quan đăng ký 

hộ tịch khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện từ để đăng ký hộ tịch theo 

thẩm quyền; cấp bản sao trích lục hộ 

tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân; thống kê số liệu đăng ký hộ tịch và 

thực hiện các hoạt động quản lý nhà 

nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo 

quy định pháp luật. 

2. Bộ Tư pháp khai thác, sử dụng 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để cấp bản 

sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin 

hộ tịch đối với tất cả các trường hợp có 

thông tin hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử; triển khai việc kết nối, chia 

sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử với các cơ sở dữ liệu khác của bộ, 

ngành, địa phương; thực hiện các hoạt 

động quản lý nhà nước khác trong lĩnh 

vực hộ tịch theo quy định pháp luật. 

3. Bộ Ngoại giao khai thác, sử 

dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để cấp 

bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông 

tin hộ tịch đối với các trường hợp đã 

đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện; 

thực hiện các hoạt động quản lý nhà 

nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo 

quy định pháp luật. 

4. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, 

xác nhận thông tin hộ tịch đối với các 

trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại các cơ 

quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn hoặc 

người có yêu cầu đang cư trú trên địa 

bàn; thực hiện các hoạt động quản lý nhà 

nước khác trong lĩnh vực hộ tịch trên địa 

bàn theo quy định pháp luật. 

5. Cơ quan, tổ chức có yêu cầu 

cung cấp thông tin hộ tịch từ Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử để phục vụ quản lý 

nhà nước thì gửi yêu cầu tới cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định tại các khoản 

2, 3 và 4 Điều này. 



6. Cá nhân có yêu cầu khai thác 

thông tin hộ tịch của mình trong Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử thì gửi yêu cầu 

cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận 

thông tin hộ tịch tới cơ quan đăng ký, 

quản lý hộ tịch có thẩm quyền. 

7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có yêu cầu khai thác, sử 

dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

Theo Điều 9: 1. Tuân thủ quy định 

pháp luật hộ tịch và các quy định pháp 

luật hiện hành về sử dụng thông tin trên 

mạng; khai thác và sử dụng dữ liệu trong 

môi trường mạng; bảo vệ đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. 

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận 

thông tin hộ tịch, khai thác, sử dụng 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch phải 

trả phí theo quy định pháp luật. 

8. Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

Theo Điều 12: 1. Người có yêu 

cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch 

vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, 

xác thực người dùng theo hướng dẫn. 

Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, 

người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực 

tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu 

điện tử tương tác, đính kèm bản chụp 

hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, tài liệu 

theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua 

chức năng thanh toán trực tuyến hoặc 

bằng cách thức khác theo quy định pháp 

luật. 

2. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, 

người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực 

tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục 

hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ 

giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn 

thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan 

đăng ký hộ tịch. 

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch 

có trách nhiệm lưu giữ, bảo đảm bí mật 

mã số hồ sơ thủ tục hành chính. 

3. Ngay trong ngày làm việc, khi 

nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch 

trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có 

thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm tra 

tính đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật 

của hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 

chưa phù hợp thì yêu cầu người có yêu 

cầu đăng ký hộ tịch bổ sung, hoàn thiện 

các giấy tờ cần thiết; 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù 

hợp quy định pháp luật thì tiếp nhận và 

gửi ngay Phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu 

qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả 

kết quả qua điện thoại di động cho người 

có yêu cầu đăng ký hộ tịch; 

c) Hồ sơ đăng ký hộ tịch chỉ được 

tiếp nhận chính thức để xử lý trên phần 

mềm đăng ký hộ tịch trực tuyến sau khi 

đã được hoàn thiện, bổ sung, bảo đảm 

đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật và 

nộp phí, lệ phí theo quy định. 

Thời hạn giải quyết thủ tục hành 

chính được tính từ thời điểm gửi Phiếu 

hẹn trả kết quả hoặc gửi tin nhắn hẹn trả 

kết quả cho người có yêu cầu đăng ký hộ 

tịch. 

d) Trường hợp cần phải kiểm tra, 

xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 

khác mà không thể trả kết quả đăng ký 

hộ tịch đúng thời gian đã hẹn thì cơ quan 

đăng ký hộ tịch gửi Phiếu xin lỗi và hẹn 

lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc 

gửi tin nhắn qua điện thoại di động cho 

người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, trong 

đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời 

gian hẹn trả kết quả. 

4. Người có yêu cầu đăng ký hộ 

tịch được nhận kết quả đăng ký hộ tịch 

theo một trong các phương thức sau đây: 

a) Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch 

gửi qua thư điện tử, Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân đó; 



b) Nhận bản điện tử giấy tờ hộ 

tịch gửi vào thiết bị số, thông qua 

phương pháp truyền số liệu phù hợp, 

đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; 

c) Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch 

thông qua hệ thống bưu chính; 

d) Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch 

tại cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Trường hợp nhận kết quả qua hệ 

thống bưu chính thì phải ghi rõ địa chỉ 

nhận kết quả, lựa chọn hình thức dịch vụ 

bưu chính chuyển phát có bảo đảm và 

phải trả phí dịch vụ cho đơn vị cung cấp 

dịch vụ bưu chính khi nhận kết quả. 

5. Đối với các việc hộ tịch pháp 

luật quy định người có yêu cầu đăng ký 

hộ tịch phải có mặt tại cơ quan đăng ký 

hộ tịch để ký vào Sổ hộ tịch và nhận kết 

quả bao gồm: khai sinh; kết hôn; giám 

hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải 

chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ 

sung thông tin hộ tịch; khai tử, thì người 

có yêu cầu đăng ký hộ tịch chỉ được 

nhận kết quả theo phương thức quy định 

tại điểm d khoản 4 Điều này. Khi đến 

nhận kết quả tại cơ quan đăng ký hộ tịch, 

người có yêu cầu đăng ký hộ tịch phải 

nộp, xuất trình các giấy tờ, tài liệu là 

thành phần hồ sơ đăng ký hộ tịch theo 

quy định pháp luật hộ tịch. 

Đối với các việc hộ tịch mà người 

có yêu cầu đăng ký hộ tịch không phải 

có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký 

vào Sổ hộ tịch và nhận kết quả, nhưng 

vẫn phải nộp, xuất trình các giấy tờ, tài 

liệu là thành phần hồ sơ đăng ký hộ tịch 

theo quy định pháp luật hộ tịch, bao 

gồm: xác nhận thông tin hộ tịch; ghi vào 

Sổ hộ tịch việc khai sinh, kết hôn, ly 

hôn, hủy việc kết hôn, giám hộ, nhận 

cha, mẹ, con, xác định cha, mẹ, con, nuôi 

con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử của 

công dân Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài thì người có yêu cầu đăng ký hộ 

tịch được lựa chọn nhận kết quả theo 

một trong các phương thức quy định tại 

khoản 4 Điều này nhưng phải thực hiện 

việc nộp, xuất trình các giấy tờ, tài liệu 

theo quy định trước khi nhận kết quả. 

Trường hợp phải nộp bản sao hoặc xuất 

trình giấy tờ không phải là giấy tờ tùy 

thân mà người yêu cầu đăng ký hộ tịch 

đã có bản sao điện tử giấy tờ hoặc đã có 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử thì không phải nộp, xuất trình. 

6. Biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch 

do Bộ Tư pháp ban hành, cung cấp thông 

tin hộ tịch hoặc nguồn tra cứu thông tin 

hộ tịch của cá nhân, có giá trị như giấy 

tờ hộ tịch. Cơ quan, tổ chức có trách 

nhiệm chấp nhận, sử dụng, không được 

yêu cầu cá nhân phải nộp hoặc xuất trình 

giấy tờ hộ tịch để đối chiếu. 

9. Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, xác 

nhận thông tin hộ tịch. 

Theo Điều 13: 1. Cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 

2, khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Nghị 

định này cấp bản sao trích lục hộ tịch 

theo yêu cầu của cá nhân, không phụ 

thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và 

nơi cư trú của người có yêu cầu. 

2. Cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều 8 của Nghị định này cấp xác nhận 

thông tin hộ tịch đối với trường hợp cá 

nhân có yêu cầu khai thác thông tin từ 

nhiều việc đăng ký hộ tịch hoặc xác nhận 

các thông tin hộ tịch khác nhau của 

mình; cơ quan, tổ chức có yêu cầu khai 

thác nhiều thông tin hộ tịch của một cá 

nhân hoặc khai thác thông tin hộ tịch của 

nhiều người. 

3. Người có yêu cầu cấp xác nhận 

thông tin hộ tịch phải cung cấp thông tin 

theo biểu mẫu điện từ tương tác, đính 

kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các 

giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội 



dung đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch 

trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến. 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại 

cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc gửi hồ sơ 

qua hệ thống bưu chính thì phải nộp Tờ 

khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch 

theo mẫu, xuất trình bản chính hoặc nộp 

bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài 

liệu có liên quan đến nội dung đề nghị 

xác nhận thông tin hộ tịch. 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng 

ký, quản lý hộ tịch có thẩm quyền thẩm 

tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, nếu thấy thông 

tin đề nghị xác nhận là đúng thì có văn 

bản xác nhận thông tin hộ tịch trả cho 

người có yêu cầu. Trường hợp phải kiểm 

tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài 

nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

10. Quản lý sổ hộ tịch 

Theo Điều 15: 1. Sổ hộ tịch được 

sử dụng cho các năm đăng ký tiếp theo 

cho đến khi hết sổ. Khi hết sổ mà chưa 

hết năm, công chức làm công tác hộ tịch 

thực hiện việc khóa sổ theo quy định 

của khoản 3 Điều 11 Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch. 

2. Trường hợp thực hiện việc đăng 

ký hộ tịch làm thay đổi thông tin hộ tịch 

của cá nhân không phải tại cơ quan đăng 

ký hộ tịch trước đây thì sau khi thực hiện 

việc cập nhật trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử theo quy định của Nghị định này, 

cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm 

gửi thông báo tới cơ quan đã đăng ký 

việc hộ tịch trước đây để ghi chú nội 

dung thay đổi vào Sổ hộ tịch tương ứng. 

11.  Trách nhiệm của cơ quan 

quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

Theo Điều 16: 1. Các cơ quan 

quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

trong phạm vi quản lý của mình có trách 

nhiệm: 

a) Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông 

tin, các thiết bị có liên quan để tổ chức 

vận hành liên tục, ổn định, thông suốt Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn vật lý, môi trường, trật tự an 

toàn xã hội tại khu vực có trụ sở cơ quan, 

khu vực lưu giữ trang thiết bị, dữ liệu 

phục vụ cho việc vận hành Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử; 

c) Thực hiện định kỳ rà soát, đề 

xuất phương án nâng cấp, phát triển hệ 

thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ việc khai thác, sử dụng Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử phù hợp với nhu 

cầu thực tế tại từng cơ quan. 

2. Bộ Tư pháp ngoài trách nhiệm 

theo quy định tại khoản 1 Điều này, còn 

có trách nhiệm: 

a) Thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống 

thông tin đối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử; 

b) Thực hiện các biện pháp sao 

lưu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, có 

thiết bị dự phòng bảo đảm hệ thống máy 

tính, mạng, trang thiết bị và phần mềm 

ứng dụng phục vụ cho Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử hoạt động liên tục, bảo đảm 

khả năng khôi phục hệ thống, không bị 

gián đoạn do các sự cố kỹ thuật; 

c) Ban hành và tổ chức triển khai 

thực hiện Quy chế khai thác, sử dụng Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử, bảo đảm việc 

kết nối, chia sẻ dữ liệu của Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử hiệu quả, đúng quy định 

pháp luật. 

12. Quản lý tài khoản người 

dùng 

Theo Điều 17: 1. Bộ Tư pháp quản 

lý tài khoản người dùng trên toàn hệ 

thống; cấp, thu hồi, thay đổi tài khoản, 



phân quyền truy cập Hệ thống đăng ký, 

quản lý hộ tịch điện tử dùng chung cho 

người dùng tại Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 

giao và Sở Tư pháp. 

2. Bộ Ngoại giao quản lý tài 

khoản, cấp, thu hồi, thay đổi tài khoản 

người dùng là viên chức ngoại giao, viên 

chức lãnh sự được giao thực hiện công 

tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện theo 

phân quyền của Bộ Tư pháp. 

3. Sở Tư pháp quản lý tài khoản, 

cấp, thu hồi, thay đổi tài khoản người 

dùng là công chức làm công tác hộ tịch 

tại các Phòng Tư pháp, công chức tư 

pháp hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn có đủ tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 72 của Luật Hộ tịch, theo 

đề nghị của Phòng Tư pháp. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

được cấp tài khoản chịu trách nhiệm 

quản lý các tài khoản được cấp tại cơ 

quan, đơn vị mình. 

5. Người dùng được cấp tài khoản 

có trách nhiệm bảo mật thông tin tài 

khoản theo quy định pháp luật về an toàn 

thông tin; trường hợp nghi ngờ hoặc phát 

hiện bị lộ thông tin tài khoản phải liên hệ 

ngay với cơ quan có thẩm quyền quản lý 

tài khoản để xử lý. 

 Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp 

ban hành Thông tư số 01/2022/TT-

BTP 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 hộ tịch điện tử, đăng ký 

hộ tịch trực tuyến 

 1. Phạm vi điều chỉnh. 

Theo Điều 1: Thông tư này 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 về 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 

tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định 

số 87/2020/NĐ- CP) về việc quản lý, 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ 

sở dữ liệu khác; quy trình đăng ký hộ 

tịch trực tuyến; xác nhận thông tin hộ 

tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản 

lý giấy tờ hộ tịch điện tử. 

2. Đối tượng áp dụng. 

Theo Điều 2. 1. Các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan nhà nước khác thực hiện kết nối, 

chia sẻ, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ 

quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong nước 

và Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan 

đại diện lãnh sự nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau 

đây gọi là Cơ quan đại diện). 

3. Các tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc xây dựng, quản lý, cập 

nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

3.  Nguyên tắc xử lý thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

Theo Điều 4. 1. Trường hợp cá 

nhân đăng ký khai sinh từ sau ngày 01 

tháng 01 năm 2016, được cấp số định 

danh cá nhân khi đăng ký khai sinh, 

thông tin của người được đăng ký khai 

sinh trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

là thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, thì thông tin cá nhân 

chỉ được điều chỉnh theo quy định tại 

khoản 1 Điều 12 Thông tư này. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung, huỷ 

bỏ giá trị pháp lý đối với thông tin khai 

sinh mà phải xác lập lại hoặc huỷ bỏ số 

định danh cá nhân thì cơ quan quản lý 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ quan 

quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

phối hợp xử lý; cập nhật, lưu vết kết quả 

xử lý trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 

kết nối, chia sẻ, bảo đảm đồng bộ với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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2. Trường hợp đăng ký hộ tịch, số 

hoá sổ hộ tịch không thuộc Khoản 1 

Điều này mà thông tin của cá nhân trong 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử khác với 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, thì cơ quan đăng ký hộ tịch nơi 

đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan công 

an cùng cấp kiểm tra, xác minh, xác định 

thông tin đúng, chính xác; căn cứ kết quả 

xác minh để điều chỉnh thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu theo quy định, bảo đảm 

thống nhất giữa hai Cơ sở dữ liệu. Việc 

điều chỉnh thông tin phải được lưu vết về 

căn cứ, người quyết định cho phép điều 

chỉnh, người thực hiện, thời gian, nội 

dung điều chỉnh. 

3. Trường hợp thông tin của công 

dân trong các cơ sở dữ liệu khác (nếu có) 

không thống nhất với thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư thì xác định thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ 

để điều chỉnh thông tin công dân trong 

các cơ sở dữ liệu khác. 

Trường hợp có giấy tờ, tài liệu 

chứng minh thông tin trong cơ sở dữ liệu 

khác có trước, thì cơ quan quản lý cơ sở 

dữ liệu có trách nhiệm trao đổi với cơ 

quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử để xác minh, làm rõ. Nếu có cơ sở 

pháp lý xác định thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử có sai sót thì 

hướng dẫn người có thông tin không 

thống nhất thực hiện việc cải chính hộ 

tịch theo quy định pháp luật. 

4. Mức độ đăng ký hộ tịch trực 

tuyến 

Theo Điều 5. 1. Cơ quan đăng ký 

hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu 

đăng ký hộ tịch trực tuyến phù hợp với 

mức độ triển khai dịch vụ công trực 

tuyến tại địa phương ở trong nước, Cơ 

quan đại diện. 

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 

phải được thông báo công khai trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng 

thông tin điện tử về công tác lãnh sự của 

Bộ Ngoại giao và Cổng thông tin điện tử 

một cửa cấp tỉnh. 

5. Nộp, tiếp nhận, trả kết quả 

đăng ký hộ tịch trực tuyến 

Theo Điều 6. Việc nộp, tiếp nhận, 

giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực 

tuyến được thực hiện theo quy định 

tại Điều 12 của Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây: 

1. Bản chụp các giấy tờ phải gửi 

kèm theo hồ sơ đăng ký hộ tịch trực 

tuyến phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn 

vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy 

ảnh, điện thoại hoặc được chụp, được 

quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ 

được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng; đã 

được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang 

tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ 

do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 

cấp, trừ trường hợp được miễn hợp pháp 

hóa lãnh sự. 

Trường hợp người yêu cầu không 

cung cấp đầy đủ bản chụp các giấy tờ 

cần thiết theo quy định hoặc bản chụp 

được gửi kèm theo hồ sơ đăng ký hộ tịch 

trực tuyến không đáp ứng yêu cầu tại 

khoản này, thì cơ quan đăng ký hộ tịch 

thông báo cho người yêu cầu bổ sung, 

hoàn thiện. 

2. Trường hợp giấy tờ, tài liệu 

phải gửi kèm theo trong hồ sơ đăng ký 

hộ tịch trực tuyến đã có bản sao điện tử 

hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì 

người yêu cầu được sử dụng các bản 

điện tử này. 

Trường hợp người yêu cầu đã 

cung cấp số định danh cá nhân thì không 

phải gửi kèm theo bản chụp giấy tờ tuỳ 

thân, giấy tờ chứng minh nơi cư trú trong 

hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến. Cơ 



quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm khai 

thác, sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư trên cơ sở số định danh cá nhân 

do người yêu cầu cung cấp. 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ trên hệ 

thống, công chức làm công tác hộ tịch có 

trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin 

trong hồ sơ và gửi lại biểu mẫu điện tử 

với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu 

qua thư điện tử hoặc thiết bị số. Trong 

thời hạn 01 ngày làm việc, người yêu cầu 

có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, 

đầy đủ của các thông tin trên biểu mẫu 

điện tử. 

Nếu người yêu cầu xác nhận thông 

tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc không có 

phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công 

chức làm công tác hộ tịch tiến hành giải 

quyết hồ sơ. 

4. Trình tự, thủ tục giải quyết các 

việc đăng ký hộ tịch sau khi tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực 

hiện theo quy định của Luật hộ tịch, 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch, Điều 12, Điều 13 Nghị định 

số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư 

số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (sau đây 

gọi là Thông tư số 04/2020/TT-BTP). 

5. Việc trả kết quả đăng ký hộ tịch 

trực tuyến được thực hiện theo quy định 

tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 12 của Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn 

sau đây: 

a) Đối với các việc hộ tịch pháp 

luật quy định người có yêu cầu đăng ký 

hộ tịch phải có mặt tại cơ quan đăng ký 

hộ tịch, khi đến nhận kết quả theo Phiếu 

hẹn trả kết quả, người có yêu cầu đăng 

ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ tùy 

thân để chứng minh về nhân thân; nộp 

hoặc xuất trình giấy tờ đã gửi bản chụp 

trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến để 

cơ quan đăng ký hộ tịch lưu hồ sơ hoặc 

kiểm tra, đối chiếu theo quy định pháp 

luật hộ tịch, trừ các giấy tờ đã nộp bản 

điện tử (nếu có). 

b) Trường hợp người yêu cầu đăng 

ký hộ tịch không cung cấp được giấy tờ 

quy định tại điểm a khoản này hoặc giấy 

tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, 

làm giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có 

thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ 

tịch. 

6. Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

Theo Điều 7. 1. Người yêu cầu 

cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh có trách nhiệm cung cấp 

đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết 

gồm: tên giấy tờ hộ tịch; số, ngày, tháng, 

năm đăng ký, cơ quan đã đăng ký việc 

hộ tịch. 

2. Trường hợp không cung cấp 

được đầy đủ các thông tin nêu tại Khoản 

1 Điều này, thì người yêu cầu phải cung 

cấp được thông tin cơ bản trong giấy tờ 

hộ tịch đã đăng ký để có cơ sở tra cứu. 

Ví dụ: - Đề nghị cấp bản sao Trích 

lục kết hôn nhưng không cung cấp được 

số Giấy chứng nhận kết hôn, ngày, 

tháng, năm đăng ký kết hôn thì phải 

cung cấp được các thông tin về họ, chữ 

đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của vợ 

và chồng. 

- Đề nghị cấp bản sao Giấy khai 

sinh nhưng không cung cấp được số 

Giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng 

ký khai sinh thì phải cung cấp được họ, 

chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của 

người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, 

ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người 

được khai sinh. 

3. Trường hợp người yêu cầu cấp 

bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh không cung cấp đầy đủ hoặc 
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cung cấp các thông tin không chính xác, 

không thể tra cứu được thông tin thì cơ 

quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết. 

7. Xác nhận thông tin hộ tịch 

của cá nhân 

Theo Điều 8. 1. Cơ quan đăng ký, 

quản lý hộ tịch có thẩm quyền theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP căn cứ Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ 

tịch cấp văn bản xác nhận thông tin hộ 

tịch cho cá nhân có yêu cầu trong các 

trường hợp sau: 

a) Xác nhận thông tin về một việc 

hộ tịch của cá nhân đã đăng ký, nhưng 

nội dung đăng ký đã có sự thay đổi do 

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc, ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của 

công dân Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài, ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi 

hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Ví dụ: - Xác nhận thông tin về 

việc kết hôn mà cơ quan đăng ký hộ tịch 

có thẩm quyền đã cho phép thực hiện 

việc thay đổi họ, chữ đệm, tên, cải chính 

năm sinh của người vợ hoặc người 

chồng hoặc hai vợ chồng đã ly hôn. 

- Xác nhận thông tin khai sinh của 

một cá nhân đã được xác định lại dân tộc 

hoặc được thôi quốc tịch Việt Nam. 

Nếu thông tin hộ tịch của cá nhân 

không có sự thay đổi thì cơ quan đăng 

ký, quản lý hộ tịch không cấp văn bản 

xác nhận thông tin hộ tịch, hướng dẫn 

người yêu cầu làm thủ tục cấp bản sao 

Giấy khai sinh hoặc bản sao trích lục hộ 

tịch tương ứng, trừ trường hợp cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp văn 

bản xác nhận để giải quyết vụ việc liên 

quan đến cá nhân. 

b) Xác nhận các thông tin hộ tịch 

khác nhau của cá nhân. 

Ví dụ: - Xác nhận toàn bộ các 

thông tin hộ tịch của một cá nhân, bao 

gồm: các thông tin về việc đăng ký khai 

sinh; đăng ký kết hôn; thay đổi, cải chính 

hộ tịch, xác định lại dân tộc; nhận cha, 

mẹ, con; giám hộ; khai tử... 

- Xác nhận thông tin về một số 

việc hộ tịch đã được đăng ký như: thông 

tin về đăng ký khai sinh; đăng ký nhận 

cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; 

nhận nuôi con nuôi; thông tin về việc kết 

hôn, ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn... 

c) Xác nhận thông tin của một cá 

nhân trong các giấy tờ hộ tịch không 

thống nhất, chưa thực hiện cải chính hộ 

tịch, không thuộc trường hợp quy định 

tại Khoản 1 Điều 4 và chưa được lập bản 

ghi dữ liệu hộ tịch điện tử cá nhân theo 

quy định tại Điều 11 của Thông tư này. 

Ví dụ: - Cá nhân có Giấy khai sinh 

ghi là Trần Văn Q, sinh năm 1963; Giấy 

chứng nhận kết hôn ghi là Trần Mạnh Q, 

sinh năm 1963; 

- Cá nhân có Giấy khai sinh ghi Lê 

Mạnh A, sinh năm 1951; Trích lục khai 

tử ghi Lê Hoàng A, sinh năm 1952. 

d) Người yêu cầu phải gửi kèm 

theo bản chụp hoặc bản sao điện tử các 

giấy tờ, tài liệu có liên quan để chứng 

minh thông tin hộ tịch. Trường hợp cần 

xác minh, cơ quan đăng ký, quản lý hộ 

tịch nhận được yêu cầu có văn bản đề 

nghị cơ quan công an, các cơ quan khác 

có liên quan xác minh theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP. Trường hợp kết quả 

xác minh không có thông tin hoặc thông 

tin không thống nhất với giấy tờ người 

yêu cầu cung cấp thì từ chối cấp văn bản 

xác nhận thông tin hộ tịch. 

đ) Văn bản xác nhận thông tin hộ 

tịch theo yêu cầu của cá nhân phải nêu 



rõ, đầy đủ nội dung, thời điểm đăng ký 

ban đầu; nội dung, căn cứ và thời gian 

thực hiện các việc thay đổi, điều chỉnh 

thông tin hộ tịch tính đến thời điểm cấp 

văn bản xác nhận. 

2. Cơ quan đăng ký, quản lý hộ 

tịch căn cứ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch, chức 

năng của cơ quan, tổ chức có yêu cầu, 

cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch 

cho cơ quan, tổ chức trong các trường 

hợp sau: 

a) Xác nhận thông tin về một việc 

hộ tịch hoặc một số việc hộ tịch của cá 

nhân đã được đăng ký. 

Ví dụ: - Xác nhận thông tin về 

việc đăng ký khai sinh của ông Nguyễn 

Văn A; 

- Xác nhận các thông tin: đăng ký 

khai sinh, ghi vào sổ việc thay đổi hộ 

tịch theo bản án, quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền (Bản án/Quyết 

định ly hôn, xác định mối quan hệ cha, 

mẹ, con, Quyết định cho thôi quốc tịch 

Việt Nam...); 

- Xác nhận toàn bộ thông tin hộ 

tịch của cá nhân (bao gồm tất cả thông 

tin về các việc hộ tịch của cá nhân từ 

khai sinh, kết hôn, đến đăng ký khai tử ... 

đã đăng ký, lưu vết trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử). 

b) Xác nhận thông tin hộ tịch của 

nhiều cá nhân khác nhau. 

Ví dụ: - Xác nhận thông tin đăng 

ký khai sinh của tất cả các con của một 

cặp vợ chồng; 

- Xác nhận thông tin đăng ký khai 

sinh của các trường hợp sinh năm 2020, 

cư trú tại phường A. 

c) Căn cứ nội dung yêu cầu, chức 

năng của cơ quan, tổ chức đề nghị xác 

nhận thông tin hộ tịch, văn bản xác nhận 

thông tin hộ tịch có thể nêu rõ, đầy đủ 

nội dung, thời điểm đăng ký ban đầu; nội 

dung, căn cứ và thời gian thực hiện các 

việc thay đổi, điều chỉnh thông tin cho 

đến thời điểm cấp văn bản xác nhận hoặc 

chỉ xác nhận thông tin về việc đăng ký 

hộ tịch (số, thời gian, cơ quan đăng ký 

việc hộ tịch) hoặc xác nhận số liệu thống 

kê việc hộ tịch đã được đăng ký. 

Ví dụ: - Trường hợp đề nghị xác 

nhận thông tin hộ tịch của một cá nhân 

phục vụ hoạt động điều tra, xác minh, tố 

tụng của cơ quan điều tra, cơ quan đăng 

ký, quản lý hộ tịch căn cứ chức năng và 

đề nghị của cơ quan yêu cầu có thể cấp 

văn bản xác nhận toàn bộ các thông tin 

hộ tịch của cá nhân đã được đăng ký, 

trong đó nêu rõ, đầy đủ nội dung, thời 

điểm, cơ quan đăng ký ban đầu và các 

lần thay đổi, điều chỉnh đến thời điểm 

xác nhận; 

- Trường hợp xác nhận thông tin 

về việc đăng ký kết hôn của ông Nguyễn 

Văn A phục vụ việc kiểm tra, giải quyết 

việc ly hôn hoặc việc tranh chấp dân sự 

khác của cơ quan tố tụng thì văn bản xác 

nhận thông tin hộ tịch chỉ xác nhận việc 

ông Nguyễn Văn A đã đăng ký kết hôn, 

thông tin về số Giấy chứng nhận kết hôn, 

thời gian, cơ quan đăng ký; 

- Trường hợp xác nhận thông tin 

phục vụ việc kiểm tra, đánh giá tỷ lệ học 

sinh được đến trường theo yêu cầu của 

nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục thì 

tuỳ theo đề nghị, văn bản xác nhận thông 

tin hộ tịch có thể cung cấp số liệu thống 

kê về số trẻ em theo địa bàn cư trú, năm 

sinh hoặc cung cấp danh sách trẻ em 

kèm theo thông tin về việc đăng ký khai 

sinh (số Giấy khai sinh, thời gian, cơ 

quan đăng ký khai sinh). 

3. Việc xác nhận thông tin hộ tịch 

theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân phải 

bảo đảm đúng quy định pháp luật về bảo 

vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí 

mật gia đình, danh dự, uy tín của cá 

nhân. 



4. Văn bản xác nhận thông tin hộ 

tịch của cá nhân theo quy định tại điểm 

a, b, c Khoản 1 Điều này có giá trị như 

giấy tờ hộ tịch, được sử dụng để chứng 

minh thông tin hộ tịch khi cá nhân thực 

hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia 

các giao dịch dân sự khác theo quy định 

pháp luật. 

8. Điều chỉnh thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

Theo Điều 12. 1. Thông tin hộ tịch 

của cá nhân đã được đăng ký, lưu chính 

thức trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

thuộc bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử của 

cá nhân chỉ được điều chỉnh trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Cá nhân được cơ quan đăng ký 

hộ tịch có thẩm quyền cho phép thay đổi, 

cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc; ghi vào Sổ hộ 

tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài; ghi vào Sổ hộ 

tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, 

quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

b) Trường hợp phát hiện thông tin 

của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử có sai lệch với hồ sơ đăng ký hộ 

tịch, thì cơ quan đăng ký hộ tịch có trách 

nhiệm báo cáo cơ quan quản lý Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử cấp trên thông qua 

chức năng tiện ích trên Phần mềm đăng 

ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung 

và chỉ được điều chỉnh khi cơ quan quản 

lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cấp trên 

cho phép. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc cá nhân 

được phân quyền có trách nhiệm kiểm 

tra thông tin, hồ sơ trước khi quyết định 

và chịu trách nhiệm về việc cho phép 

điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử./. 
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