
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

Số:           /UBND-TP 

V/v công khai TTHC trong lĩnh 

vực Hộ tịch tại Quyết định số 

2184/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Điện Biên, ngày      tháng 12 năm 2022 

           
 

  Kính gửi: 

  - C c cơ quan, phòng, ban thuộc huyện; 

  - Ủy ban nhân dân c c xã thuộc huyện.  
 
 

UBND huyện Điện Biên nhận được Công văn số 1012/VPUB-KSTT ngày 

04/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên về việc công khai, không công 

khai TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, việc nhập dữ liệu và công khai 37 

thủ tục hành chính tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND vào Cơ sở dữ liệu thủ tục 

hành chính quốc gia đã hoàn thành, cụ thể:  
 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

I TTHC thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

1 2.002516.000.00.00.H18 Thủ tục x c nhận thông tin hộ tịch 

2 2.000635.000.00.00.H18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

II TTHC cấp huyện 

1 2.000528.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

2 2.000806.000.00.00.H18 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

3 1.001766.000.00.00.H18 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

4 2.000779.000.00.00.H18 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

5 1.001695.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, 

con có yếu tố nước ngoài 

6 1.001669.000.00.00.H18 Đăng ký gi m hộ có yếu tố nước ngoài 

7 2.000756.000.00.00.H18 Đăng ký chấm dứt gi m hộ có yếu tố nước ngoài 

8 2.000748.000.00.00.H18 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 

x c định lại dân tộc 

9 2.002189.000.00.00.H18 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 

10 2.000554.000.00.00.H18 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 

của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài 
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11 2.000547.000.00.00.H18 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch kh c của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài (khai sinh; gi m hộ; nhận 

cha, mẹ, con; x c định cha, mẹ, con; nuôi con 

nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

12 2.000522.000.00.00.H18 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

13 1.000893.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ c  nhân 

14 2.000513.000.00.00.H18 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 

15 2.000497.000.00.00.H18 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 

III TTHC cấp xã 

1 1.001193.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh 

2 1.000894.000.00.00.H18 Đăng ký kết hôn 

3 1.001022.000.00.00.H18 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

4 1.000689.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, 

con 

5 1.000656.000.00.00.H18 Đăng ký khai tử 

6 1.003583.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh lưu động 

7 1.000593.000.00.00.H18 Đăng ký kết hôn lưu động 

8 1.000419.000.00.00.H18 Đăng ký khai tử lưu động 

9 1.000110.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu 

vực biên giới 

10 1.000094.000.00.00.H18 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới 

11 1.000080.000.00.00.H18 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

tại khu vực biên giới 

12 1.004827.000.00.00.H18 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới 

13 1.004837.000.00.00.H18 Đăng ký gi m hộ 

14 1.004845.000.00.00.H18 Đăng ký chấm dứt gi m hộ 

15 1.004859.000.00.00.H18 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 

16 1.004873.000.00.00.H18 Cấp Giấy x c nhận tình trạng hôn nhân 

17 1.004884.000.00.00.H18 Đăng ký lại khai sinh 

18 1.004772.000.00.00.H18 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân 

19 1.004746.000.00.00.H18 Đăng ký lại kết hôn 

20 1.005461.000.00.00.H18 Đăng ký lại khai tử 
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Để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Điện Biên, UBND huyện yêu 

cầu: 

-  C c cơ quan, phòng, ban, UBND c c xã thuộc huyện căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ thực hiện qu n triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện c c TTHC trên tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình quản lý.  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư ph p huyện, UBND c c xã 

thuộc huyện thực hiện niên yết c c TTHC tại trụ sở cơ quan theo quy định.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND c c xã thuộc huyện thực hiện niêm yết 

công khai c c thủ tục hành chính trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của huyện và của 

xã (nếu có).  

Nhận được văn bản này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND c c xã 

thuộc huyện tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Cường 
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