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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 14 tháng 3 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện thông tư số 01/2022/TT-BTP, triển khai thực hiện 

chỉ đạo của bộ Tư pháp về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG, Công 

điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 

 

Kính gửi:  UBND huyện Đức Thọ.  

Thực hiện nội dung công văn số 428/UBND-TP ngày 08/3/2022 của 

UBND huyện Đức Thọ về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP; 

công văn số 455/UBND-TP về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ tư pháp 

về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ 

tướng chính phủ; UBND Thanh Bình Thịnh báo cáo với nội dung như sau: 

1. Để đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch 

được thực hiện có hiệu quả UBND Thanh Bình Thịnh đã chủ động rà soát các 

trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động; qua rà soát về cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch. 

2. Hiện nay UBND Thanh Bình Thịnh đang số hóa giai đoạn 4 của xã 

Thái Yên cũ theo kế hoạch từ năm 1998 đến năm 1996 và những năm tiếp theo 

nếu có. 

3. Trong quá trình rà soát, đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu trong phần 

mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo nhiệm vụ được giao tại 

mục 3 của công điện số 104/CĐ-TTg về cơ bản các dữ liệu có sự thống nhất 

giữa bản điện tử và sổ hộ tịch lưu giữ tại địa phương, chưa phát hiện thấy sai sót. 

Trong thời gian tới nếu phát hiện có sự sai sót, không khớp dữ liệu giữa bản điện 

tử và sổ hộ tịch UBND Thanh Bình Thịnh sẽ giao công chức Tư pháp - Hộ tịch 

xử lý trên cơ sở các căn cứ của quy định pháp luật 

Trên đây là báo cáo của UBND Thanh Bình Thịnh thực hiện nội dung 

công văn số 428/UBND-TP ngày 08/3/2022 của UBND huyện Đức Thọ về triển 

khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP; công văn số 455/UBND-TP về 

việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ tư pháp về thực hiện Quyết định số 

06/QĐ-TTg, công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT,TP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường 



 

 

 


		ubxaducthinh.dt@hatinh.gov.vn
	2022-03-18T13:45:19+0700


		ubxaducthinh.dt@hatinh.gov.vn
	2022-03-18T13:45:37+0700




