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ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT 
 

CẢI TIẾN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH  

VÀ ĐĂNG KÝ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC KHAI SINH 

 
 

I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tiến trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, việc dịch 

chuyển dân cư trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng, quyền con người, quyền 

công dân đòi hỏi được ghi nhận và bảo đảm thực hiện ở mức cao hơn. Để tạo cơ sơ 

pháp lý lâu dài, ổn định, thống nhất cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nhất là 

trong việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với nhiều quy định mới đề cao 

quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; đồng thời tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ công tác quản lý, đăng ký hộ tịch theo hướng từng bước chuyên 

nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông 

qua Luật Hộ tịch với 7 Chương, 77 Điều, và có hiệu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2016 

Luật Hộ tịch đã có những bước chuyển mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký 

hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Luật Hộ tịch quy định cá nhân có quyền 

lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư 

trú như trước đây. Luật Hộ tịch cũng quy định sau khi khi đăng ký hộ tịch, người 

dân có quyền được cấp trích lục hộ tịch, cụ thể như sau: 

Khoản 1 Điều 62 Luật Hộ tịch: “Khi đăng ký hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch 

cấp 01 bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch, trừ việc 

đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn”. 

Như vậy, riêng với khai sinh và kết hôn, nếu muốn được cấp bản sao trích lục 

khai sinh hay bản sao trích lục kết hôn, người dân lại tiếp tục phải làm thêm 1 thủ 

tục là đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch, với các nội dung khai trong tờ khai gần 

như lặp lại.  



Nhiều trường hợp, công dân đã nhận Giấy khai sinh, sau khi về mới phát hiện 

nên làm thêm các bản sao trích lục khai sinh cho nhu cầu sau này, lại phải quay lại 

UBND cấp xã làm thêm thủ tục xin cấp bản sao trích lục khai sinh. 

Điều này khiến không ít công dân không hài lòng, công chức Tư pháp – Hộ 

tịch mất nhiều thời gian giải thích, hướng dẫn. 

Xuất phát từ bối cảnh đó, đề tài hướng đến việc cải tiến trình tự, thủ tục đăng 

ký khai sinh và đăng ký cấp trích lục khai sinh, cụ thể là công dân chỉ cần khai 01 

tờ khai nhưng có thể nhận được 02 kết quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Thủ tục ban đầu 

Như đã trình bày tại mục 1, theo quy định tại Luật Hộ tịch, thủ tục đăng ký 

khai sinh và đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch là hai thủ tục hộ tịch mà UBND 

cấp xã thường gặp nhất và thường phải giải thích cho công dân nhiều nhất, cụ thể 

như sau: 

* Thủ tục đăng ký khai sinh 

Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy 

chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì 

nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm 

chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị 

bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; 

trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng 

minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật. 

(Mẫu tờ khai kèm theo) 

Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai 

sinh đầy đủ và phù hợp, công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo 

quy định vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. 

Bước 3: Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký 

tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người 

được đăng ký khai sinh. 



* Thủ tục đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh) 

Bước 1: Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. 

(Mẫu tờ khai kèm theo) 

Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong tờ 

khai với sổ bộ. 

Bước 3: Nếu tờ khai đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, 

trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng 

dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ 

loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của 

người tiếp nhận. 

Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định 

mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ 

sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ 

lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. 

Bước 3: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, 

công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản 

sao trích lục hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản sao trích 

lục hộ tịch cho người yêu cầu. 

Như vậy, có thể thấy, nếu muốn tiết kiệm thời gian và công sức đi lại cho 

người dân, công chức Tư pháp – Hộ tịch thường phải giải thích và hướng dẫn 

người dân sau thủ tục đăng ký khai sinh làm tiếp thủ tục đăng ký cấp bản sao trích 

lục khai sinh; công dân lại phải tiếp tục khai thêm tờ khai thứ hai. 

2. Sáng kiến đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký 

cấp bản sao trích lục khai sinh 

Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy 

chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Tuy nhiên, tờ khai mới này được cải tiến, thêm vào đó các nội dung: 

 

 



“ Nhu cầu về bản sao trích lục khai sinh (đánh dấu chéo vào ô) 

Có:                                               Không:  

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục khai sinh cho người được khai 

sinh có tên trên 

Số lượng bản sao trích lục khai sinh:............bản (điền cụ thể số lượng).” 

(Mẫu tờ khai đã cải tiến kèm theo) 

Như vậy, sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian cho phía cơ quan nhà nước lẫn công 

dân, nội dung khai thêm hết sức đơn giản, công dân không phải khai thêm tờ khai 

khác như ban đầu. 

Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai 

sinh đầy đủ và phù hợp, công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo 

quy định vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch hoàn thiện các nội dung trong Giấy Khai sinh và 

đồng thời chuẩn bị bản sao trích lục khai sinh theo số lượng nhu cầu của công dân 

(có thể để trống “số” và “ngày” cấp Giấy Khai sinh để điền sau). 

Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký 

tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh và bản sao 

trích lục khai sinh cho người được đăng ký khai sinh. 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch photo lại tờ khai và Giấy khai sinh lưu vào hồ 

sơ cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

III. LỢI ÍCH, HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 

1. Lợi ích xã hội 

Việc cải tiến trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký cấp bản sao trích 

lục khai sinh như đã trình bày ở trên mang lại nhiều lợi ích cho công dân và cơ 

quan hành chính nhà nước (cụ thể là UBND cấp xã). 

- Đối với công dân: Tờ khai dễ hiểu, đơn giản; công dân tiết kiệm thời gian, 

công sức đi lại nhiều lần, chỉ khai 01 tờ khai để nhận 02 kết quả thủ tục hành 

chính. Công dân hài lòng hơn với cung cách phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước. 



- Đối với UBND cấp xã: Tiết kiệm thời gian giải thích, hướng dẫn. Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch tuy photo lại tờ khai và Giấy khai sinh lưu vào hồ sơ cấp bản sao 

trích lục hộ tịch, nhưng vẫn nhanh chóng và ít tốn kém so với việc thực hiện thêm 

thủ tục đăng ký cấp trích lục khai sinh như ban đầu. 

Nếu việc cải tiến trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký cấp bản sao 

trích lục khai sinh được ứng dụng, triển khai trên thực tế và công dân ủng hộ thì 

khả năng ứng dụng mở rộng đối với các thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực hộ 

tịch là rất lớn, ví dụ: đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử,..... Vì thực chất nội dung đề 

xuất hết sức đơn giản, dễ hiểu, không cần thay đổi các bước về cơ bản, dễ dàng áp 

dụng vào các thủ tục hộ tịch khác. 

2. Lợi ích kinh tế 

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa:  

+ Thủ tục đăng ký khai sinh: 284.426.170 đồng. 

+ Thủ tục đăng ký cấp bản sao trích lục khai sinh: 169.618.502 đồng 

Tổng cộng:  454.044.672 đồng (Bốn trăm năm mươi tư triệu không trăm bốn 

mươi bốn nghìn sáu trăm bảy mươi hai đồng) 

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa:  

287.019.170 đồng (Hai trăm tám mươi bảy triệu không trăm mười chín nghìn 

một trăm bảy mươi đồng) 

- Chi phí tiết kiệm: 167.025.502 đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu không 

trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm lẻ hai đồng). 

- Tỷ lệ cắt giảm: 36,78% 
 

(Bảng tính cụ thể kèm theo) 
 

Kính trình Hội đồng xem xét./. 
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