
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỨ CƯỜNG

Số:       /BC - UBND

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

Tứ Cường, ngày      tháng 9  năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả công tác đăng ký, quản lý  hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  trên địa bàn xã từ ngày 30/6/2019 đến 30/6/2021

Thực hiện Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện về việc thành lập đoàn kiểm 
tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thanh Miện;

Thực hiện công tác Tư pháp từ ngày 30/6/2019 đến 30/6/2021,Ủy ban 
nhân dân xã Tứ Cường báo cáo tình hình xây dựng,ban hành văn bản,công tác 
đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực từ ngày 30/6/2019 đến 
30/6/2021, cụ thể như sau:

I. Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm chính hành chính
1.1 Đối tượng bị xử phạt VPHC bao gồm:
- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: 0 người.
- Người từ đủ 16 tuổi trở lên: 84 người.
- Cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước: 0 

trường hợp.
- Tổ chức: 0 trường hợp.
- Cá nhân, tổ chức nước ngoài: 0 trường hợp.
1.2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 84
- Số quyết định đã thi hành: 84 quyết định, tổng số tiền thu được 

93.050.000đ.
- Tổng số quyết định bị cưỡng chế thi hành: không có

           - Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: không 
có

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: không có
1.3. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính: 12 đối tượng
 II. Kết quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực từ ngày 
30/6/2019 đến ngày 30/6/2021

1. Việc quán triệt thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác Hộ 
tịch, Chứng thực trên địa bàn.
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Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nghiêm túc thực 
hiện các văn bản quy định về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục đăng ký, 
quản lý hộ tịch, chứng thực, phí, lệ phí theo quy định tại các văn bản như: Luật 
Hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 
16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ  quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Nghị định số 23/2015/NĐ-
CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông 
tư số Liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Liên Bộ: Tài 
chính và Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư Liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-
BTP ngày 12/10/2015; Công văn số 9277/BTP-HCTP ngày 19/01/2012 của Bộ 
Tư pháp về việc hướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ, 
Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 17/2016/NQ-
HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương.

2. Kết quả thực hiện
2.1. Công tác chứng thực 
- Cấp trích lục bản sao từ sổ gốc 440 bản
- Chứng thực bản sao từ bản chính 22.020 bản
- Chứng thực chữ ký 172 trường hợp
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch 660 trường hợp
- Tổng số tiền lệ phí đã thu 121.804.000đ
2.2. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 
- Tổng số khai sinh: 617 trường hợp, trong đó: nam: 313 , nữ: 304, trong 

đó đăng ký đúng hạn: 377 trường hợp, đăng ký quá hạn: 17 trường hợp, đăng ký 
lại: 223 trường hợp.

- Cải chính hộ tịch: 07 trường hợp, trong đó nam: 4, nữ: 3
- Bổ sung, điều chỉnh hộ tịch: 0 trường hợp.
- Tổng số kết hôn: 140 trường hợp, trong đó đăng ký lại: 10 trường hợp.
- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 281 trường hợp, trong đó nam: 

78, nữ: 203, sử dụng vào mục đích kết hôn 112 trường hợp, mục đích khác là 
169 trường hợp.

- Cấp tờ khai kết hôn cho công dân là 140 trường hợp.
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- Tổng số cấp giấy chứng tử: 172 trường hợp, trong đó: nam: 90, nữ: 82; 
đăng ký đúng hạn: 146 trường hợp, đăng ký quá hạn: 16 trường hợp; đăng ký lại 
khai tử: 10 trường hợp.

- Nhận cha, mẹ, con: 01 trường hợp, trong đó: cha, mẹ nhận con: con 
trưởng thành: 0 trường hợp, con chưa thành niên. 01 trường hợp; con nhận cha, 
mẹ. 0  trường hợp;

- Giám hộ: 0 trường hợp, trong đó nam: 0 trường hợp , nữ. 0 trường hợp.
- Lệ phí thu: 4.139.000đồng
III. Việc thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra công tác đăng ký, quản 

lý hộ tịch, chứng thực năm trước.
- Vẫn còn có 1 trường hợp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do địa 

phương khác gửi, đôi khi chưa đúng mẫu theo quy định nhưng vẫn thực hiện 
đăng ký kết hôn cho công dân, trường hợp đó,ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ 
chuyên môn nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhưng vẫn  tạo điều kiện đăng ký kết 
hôn cho công dân, nhưng yêu cầu công dân, hoàn thiện xin lại giấy xác nhận 
theo đúng mẫu quy định để lưu hồ sơ( đó là thời điểm kiểm tra năm 2017 đã 
khắc phục).

- Công dân tự viết bản cam kết, không đánh máy về việc đã cung cấp đầy 
đủ giấy tờ khi đăng ký sự kiện hộ tịch như đăng ký lại việc sinh, đăng ký lại kết 
hôn.

- Công tác chứng thực hợp đồng giao dịch mà đoàn kiểm tra của Sơ Tư 
pháp tỉnh kiểm tra năm 2017 chỉ ra, những trường hợp đã có nhà thì phải đăng 
ký quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng, xong mới làm hợp đồng giao dịch, 
nhưng do Tứ Cường là địa bàn nông thôn, vẫn chưa có quy định cấp phép xây 
dựng. UBND xã đã giải thích với đoàn kiểm tra.

VI. ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Hiện trạng về trang thiết bị, đường truyền internet
Hiện nay hệ thống phần mềm đăng ký và quản lý Hộ tịch của xã đang 

phải chạy cùng lúc hai phần mềm vừa phần mềm Hộ tịch vừa phần mềm nhận 
trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, nên tốc độ của máy nhiều lúc 
là rất chậm.Đề nghị cấp trên thường xuyên quan tâm tạo điều kiện nâng cấp 
phần mềm quản lý hộ tịch để phục vụ cho công việc chuyên môn ngày một hiệu 
quả hơn.

2. Những khó khăn, vướng mắc
Hiện nay còn một số hồ sơ sổ sách bàn giao trước đây đã cũ, chữ viết mờ 

đôi khi dẫn đến khó khăn cho việc xác định nội dung cũ theo sổ gốc cụ thể(còn 
có nhiều trường hợp bản chín khai sinh của công dân có cấp, nhưng không vào 
sổ gốc, hoặc một số trường hợp tên hoặc tên đệm , hoặc ngày tháng, năm,sinh 
tại sổ gốc lưu tại UBND xã không khớp với sổ lưu tại UBND huyện ) gây khó 
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khăn cho việc xác minh cấp giấy tờ hộ tịch. Dẫn đến việc tra cứu mất thời gian, 
cũng như nhập vào phần mềm hộ tịch.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:

Việc đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính, đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho công dân đến giao dịch giải quyết. Như công khai thủ tục hành chính, rút 
ngắn thời gian giải quyết, công khai mức thu phí và lệ phí.Việc ứng dụng phần 
mềm vào công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đã tạo điều kiện rất thuận tiện cho 
việc thao tác, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, in ấn bản sao rất 
thuận tiện, đã được cấp ủy Đảng và nhân dân đồng tình ủng hộ.

2. Hạn chế, thiếu sót
Thông tư số 226/2016/TT – BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính, 

hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực(có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2017). Song đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản 
hướng dẫn trích tỷ lệ % trên tổng số tiền lệ phí chứng thực thu được tại UBND 
cấp xã để sử dụng cho nhiệm vụ được giao.

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị cấp trên thường xuyên quan tâm tạo điều kiện mở các lớp tập 

huân cho cán bộ làm công tác hộ tịch cấp xã.
Để đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng công tác hộ tịch, luật hộ tịch 

cần quy định cụ thể về chức danh “ Hộ tịch viên” tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về các giấy tờ mà mình đã ký xác lập như công chứng viên để đảm bảo chặt 
chẽ trong quản lý hộ tịch.

Thường xuyên kiến nghị nâng cấp phần mềm quản lý hộ tịch để đáp ưng 
tốt giải quyết nhu cầu công việc của địa phương.

 Đề nghị UBND tỉnh có quy định trích tỷ lệ % trên tổng số tiền lệ phí 
chứng thực thu được cho cán bộ làm công tác chứng thục để sử dụng cho nhiệm 
vụ được giao.

Trên đây là báo cáo kết qủa công tác đăng ký quản lý Hộ tịch, chứng 
thực, nuôi con nuôi, thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
xã từ ngày (30/06/2019 – 30/06/2021) báo cáo đoàn công kiểm tra biết và cho ý 
kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Tư pháp huyện
- Đoàn kiểm tra; 
-TT Đảng ủy - TT HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch;
- Cán bộ Tư pháp-HT, Văn phòng-Thống kê.
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

       Vũ Văn Thủy
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