Tài liệu hướng dẫn sử dụng

PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ
KHAI SINH TOÀN QUỐC

I. Hướng dẫn sử dụng phần mềm
1. Hướng dẫn cách truy cập phần mềm, đổi mật khẩu và thoát khỏi phần mềm
1.1.

Đăng nhập phần mềm và cách đổi mật khẩu.

Bước 1: Vào link chương trình:
Mở trình duyệt Firefox và gõ địa chỉ sau:
+ Mở trình duyệt Firefox và gõ vào địa chỉ chính thức sử dụng phần mềm:
https://khaisinhdientu.moj.gov.vn.

Hệ thống hiển thị trang đăng nhập: Tại đây nhấn link Hướng dẫn sử dụng để
download tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Bước 2: Nhập tên truy cập và mật khẩu(theo danh sách tài khoản được cấp)
Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc nhấn Enter
Bước 4: Đổi mật khẩu lần đầu tiên. Sau khi đăng nhập phần mềm sẽ hiển thị màn
hình thay đổi mật khẩu. Người dùng phải đổi mật khẩu mới thì mới tiếp tục vào
thực hiện được các chức năng của hệ thống

Lưu ý: Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường và có ký
tự đặc biệt. Ví dụ: 123456aA@

Lưu ý: Lần sau người dùng sẽ đăng nhập bằng mật khẩu mới này và hệ thống
không yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu như trên nữa. Nếu muốn
người dùng có thể tiếp tục đổi lại mật khẩu theo các bước sau:

1.2.

Đăng xuất phần mềm

Bước 1: Người dùng nhấn chuột vào link ‘Thoát’ trên menu chương trình để
thoát khỏi phần mềm.

2. Đăng ký khai sinh
Các bước thực hiện đăng ký khai sinh

2.1.

Quy trình thực hiện đăng ký khai sinh điện tử

Quy trình

Ghi chú

Bước 1

BEGIN

Bước 2

Truy cập phần
mềm đăng ký khai
sinh điện tử

Bước 3

Vào sổ đăng ký khai
sinh (sổ giấy)

Nhập thông tin
đăng ký khai sinh
từ sổ giấy vào phần
mềm

Nhập đầy đủ và chính xác
thông tin đăng ký khai sinh
từ sổ giấy vào phần mềm
đăng ký khai sinh điện tử.
Tại bước này phần mềm có
1 số lưu ý về cách nhập dân
tộc, quốc tịch…(Xem chi
tiết tại mục 2.2)
Thực hiện kiểm tra, rà soát
lại thông tin trước khi gửi
xin cấp số định danh cá
nhân.

Sai

Bước 4

Rà soát lại thông
tin đã nhập

Thông tin chính xác
hay không ?
Đúng

Bước 5

Xác thực tài khoản
trước khi chuyển

Có cấp số định danh
cá nhân hay không ?

Bước 7

Bước 6

Có

Chuyển và yêu cầu
cấp số định danh cá
nhân

Không

Lưu thông tin

in Giấy Khai sinh

END

Lưu ý: trường hợp đăng ký
khai sinh mới cho trẻ dưới
14 tuổi được cấp số định
danh cá nhân.
Còn đăng ký lại hoặc ghi sổ
việc khai sinh đã giải quyết
ở nước ngoài thì chưa cấp số
định danh cá nhân.
Trường hợp con có quốc tịch
nước ngoài cũng không cấp
số định danh cá nhân

2.2.
Hướng dẫn đăng ký khai sinh trên hệ thống
Bước 1: Vào sổ đăng ký khai sinh. Thực hiện theo các bước sau:

Hoặc có thể vào bằng cách sau:

Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin tờ khai về việc đăng ký khai sinh:

Lưu ý:
Các trường đánh dấu (*) đỏ là các trường bắt buộc nhập.
Tại màn hình vào sổ đăng ký khai sinh: thông tin người ký, chức vụ của
người ký được hiển thị mặc định như đã cấu hình, tuy nhiên có thể chỉnh
sửa lại được.

Tại màn hình vào sổ đăng ký khai sinh: bắt buộc nhập luôn thông tin số,
quyển số, trang số tương ứng với thông tin số, quyển số, trang số đã
nhập trong sổ giấy

Với trường Nơi sinh: Chọn 1 trong 2 trường hợp để đánh dấu: Nếu nơi
sinh ở trong nước Việt Nam thì tích chọn “Trong nước”; nếu nơi sinh ở
nước ngoài thì tích chọn “Nước ngoài”. Sau đó nhập địa chỉ nơi sinh.

Tại màn hình vào sổ đăng ký khai sinh: lựa chọn tỉnh/ thành phố cho nơi
sinh

Chọn loại đăng ký để đánh dấu: Tích chọn 1 trong các loại sau: Đăng ký
mới hoặc đăng ký lại hoặc nếu là cấp quận sẽ có thêm lựa chọn Ghi sổ
việc khai sinh ở nước ngoài để thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc khai
sinh đã đăng ký ở nước ngoài.

Chọn loại khai sinh: Tích chọn 1 trong các loại sau:.

Cách nhập thông tin Dân tộc:
 Tên dân tộc sẽ bao gồm tên gốc và tên gọi khác. Ví dụ: Thái (Thái
Trắng); Thái (Thái Đen),… Thái là tên gốc, Thái Trắng là tên gọi
khác;

 Thông tin trong ngoặc sẽ là thông tin in ra trên giấy khai sinh;
Ví dụ: Chọn Dân tộc là Thái (Thái Trắng), khi in ra giấy khai sinh
sẽ là Dân tộc: Thái Trắng;

 Nếu trong danh mục dân tộc không có tên dân tộc cần chọn, có thể
chọn "Khác" và nhập tên dân tộc chi tiết. Nội dung nhập sẽ là nội
dung in ra trên giấy khai sinh;

 Với người nước ngoài cũng tương tự, người dùng chọn dân tộc là
"người nước ngoài" và nhập tên dân tộc chi tiết. Nội dung nhập sẽ
là nội dung in ra trên giấy khai sinh.

 Nếu không có thông tin về dân tộc thì chọn là “Không có thông
tin”.
Cách nhập thông tin Quốc tịch:
 Hiện tại hệ thống đang để mặc định là quốc tịch Việt Nam, người
dùng có thể thay đổi.
 Nếu không có thông tin về quốc tịch thì chọn là “Không có thông
tin”.
 Tại màn hình vào sổ đăng ký khai sinh tại cấp quận: nhập quốc tịch
thứ 2 tại trường quốc tịch khác.

Bước 2:
 Trường hợp 1: Nếu người dùng đang đăng ký cho trường hợp đăng
ký mới (đăng ký lần đầu). Bước 2 là: Xem lại thông tin tờ khai trước khi gửi
cho bên công an xin cấp mã định danh cá nhân. Thực hiện theo các bước sau:

Khi thực hiện chức năng Lưu nháp, hồ sơ đăng ký khai sinh sẽ chưa được gửi
sang Công an để xin cấp số định danh cá nhân. Hồ sơ ở trạng thái "Lưu nháp"
vẫn có thể điều chỉnh thông tin trước khi gửi Công an (chi tiết cách điều chỉnh
sau khi lưu nháp xem mục 1.3 );

Sau 20 giây đếm lùi:

Lưu ý: Khi nhấn nút Lưu và gửi xin cấp số định danh cá nhân. Hệ thống hiển
thị thông báo:

Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo trùng khi nhập trùng nếu nhập thông tin Họ và tên,
Ngày sinh, giới tính, nơi sinh của người được khai sinh, họ tên cha, ngày sinh
của cha, giấy tờ tùy thân của cha, họ tên mẹ, ngày sinh của mẹ, giấy tờ tùy thân
của mẹ với dữ liệu đã có trên hệ thống.

 Trường hợp 2: Nếu người dùng đang đăng ký cho trường hợp: đăng
ký lại hoặc con có quốc tịch nươc ngoài hoặc con >=14 tuổi hoặc ghi vào sổ
hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.
Bước 2 là Xem lại thông tin tờ khai trước khi lưu. Thực hiện theo các bước
sau:

Khi thực hiện chức năng Lưu nháp, hồ sơ đăng ký khai sinh sẽ chưa được gửi
sang Công an để xin cấp số định danh cá nhân. Hồ sơ ở trạng thái "Lưu nháp"
vẫn có thể điều chỉnh thông tin trước khi gửi Công an (chi tiết cách điều chỉnh
sau khi lưu nháp xem mục 1.3 );

Sau 20 giây đếm lùi:

Lưu ý: Khi nhấn nút Lưu. Hệ thống hiển thị thông báo:

Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo trùng khi nhập trùng nếu nhập thông tin Họ và tên,
Ngày sinh, giới tính, nơi sinh của người được khai sinh, họ tên cha, ngày sinh
của cha, giấy tờ tùy thân của cha, họ tên mẹ, ngày sinh của mẹ, giấy tờ tùy thân
của mẹ với dữ liệu đã có trên hệ thống.

Bước 3:
 Trường hợp 1: Nếu người dùng đang đăng ký cho trường hợp đăng
ký mới (đăng ký lần đầu) thì bước 3 là Nhận số định danh cá nhân và kết
thúc đăng ký.
Người dùng có thể chờ trong 2 phút để nhận mã định danh cá nhân.

Sau 2 phút hệ thống sẽ sinh số định danh cá nhân, người dùng có thể thực hiện in
luôn giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao tại và thực hiện vào sổ tại bước này.

 Trường hợp 2: Nếu người dùng đang đăng ký cho trường hợp đăng
ký lại thì bước 3 tạm thời không sinh số định danh cá nhân.

 Trường hợp 3: Nếu người dùng đang đăng ký cho trường hợp ghi
vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở nước
ngoài thì bước 3 tạm thời không sinh số định danh cá nhân.

 Trường hợp 4: Nếu người dùng đang đăng ký cho trường hợp con
có quốc tịch nước ngoài thì bước 3 tạm thời không sinh số định danh cá
nhân.

 Trường hợp 5: Nếu người dùng đang đăng ký cho trường hợp con
>= 14 tuổi thì bước 3 tạm thời không sinh số định danh cá nhân.

2.3.
Cách sửa thông tin khai sinh khi mới lưu nháp
Khi thực hiện tại bước nhập thông tin khai sinh, nếu người dùng đã chọn lưu
nháp và chưa gửi xin cấp số định danh cá nhân thì để xem lại và sửa thông tin
khai sinh đó, người dùng thực hiện như sau:
Vào danh sách đăng ký khai sinh.

Tìm kiếm thông tin khai sinh cần sửa và có trạng thái hồ sơ là Lưu nháp

2.4.
Cách in giấy khai sinh
Cách 1:
Ngay tại Bước 3 (Nhận mã số định danh cá nhận và kết thúc đăng ký) thuộc
phần 2 (Hướng dẫn đăng ký khai sinh trên hệ thống) đã nêu phía trên, người
dùng có thể thực hiện in bản chính hoặc trích lục khai sinh (bản sao) ngay
sau khi số định danh cá nhân được sinh.

Hệ thống hiển thị màn hình sau:

Nhấn nút In bản chính giấy khai sinh để in giấy khai sinh bản chính. In
lúc này sẽ chưa có thông tin Số.
Nhấn nút In trích lục khai sinh (bản sao) để in giấy khai sinh bản sao.In
lúc này sẽ chưa có thông tin Số.

Cách 2:
Bước 1: Vào danh sách đăng ký khai sinh

Hoặc có thể vào danh sách bằng cách sau:

Bước 2: Tại màn hình danh sách, có thể nhập tiêu chí tìm kiếm để tìm kiếm
thông tin muốn in. Sau đó nhấn biểu tượng

tại cột in.

3. Cách điều chỉnh lại thông tin khai sinh có sai sót sau khi đã hoàn thành
Trên màn hình trang chủ, vào chức năng : Điều chỉnh thông tin khai sinh.

Chức năng cho phép người dùng cấp quản lý sửa lại thông tin bị nhập sai trên hệ
thống do sai sót của cán bộ Hộ tịch. Còn trường hợp người dân có yêu cầu Cải
chính/thay đổi thì không sử dụng chức năng này mà sẽ sử dụng chức năng cải chính
tại mục 4.
Bước 1: Tìm kiếm thông tin khai sinh cần sửa: Nhập thông tin cần tìm kiếm, nhấn nút
Tìm kiếm

Lưu ý:
- Trong kết quả tìm kiếm, hệ thống chỉ liệt kê ra các thông tin khai sinh ở trạng thái
Hoàn thành và chưa được cải chính thông tin lần nào.
- Để tìm kiếm theo các trường thông tin khác, người dùng click vào link “Tìm kiếm
nâng cao” ở bên cạnh nút Tìm kiếm.

Bước 2: Sửa thông tin khai sinh bị sai:
Trên màn hình danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng Sửa
bản ghi khai sinh cần sửa.

tương ứng với

Hệ thống mở màn hình cho phép nhập thông tin cần sửa:

-

Màn hình sửa được mở ra, trên các trường dữ liệu hiển thị sẵn các dữ liệu đã được
nhập trước đó.

Người dùng cần sửa thông tin nào thì nhập mới vào trường thông tin đó, các trường
không cần thay đổi thì giữ nguyên (không nhập thêm, không xóa).
Lưu ý:
- Người dùng có thể sửa các thông tin vào sổ bị sai: như Số, số trang, số quyển, thông
tin người ký giấy khai sinh.
- Người dùng có thể sửa thông tin về người được đăng ký khai sinh, tuy nhiên thông tin
Giới tinh và Năm sinh thì không được sửa. Các thông tin về Loại đăng ký, Loại khai
sinh cũng không được quyền sửa. Nếu sai các thông tin này, người dùng cần liên hệ
Cục Công nghệ thông tin – Bộ tư pháp để được hỗ trợ.
- Người dùng có thể sửa thông tin về Cha, mẹ, người đi đăng ký khai sinh.
Bước 3: Sau khi nhập thông tin cần sửa, nhấn nút “Lưu lại”
-

4. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định
lại giới tính, thay đổi quốc tịch.
4.1.
Cách thêm mới thông tin thay đổi, cải chính, bổ sung
Vào danh sách đăng ký khai sinh. Tìm kiếm thông tin khai sinh cần thay đổi, cải
chính, bổ sung và có trạng thái hồ sơ là Hoàn thành. Sau đó thực hiện theo các
bước như hình vẽ :

Nhập trên màn hình thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch tại màn hình sau :

Lưu ý : Tùy theo thực tế đang xử lý việc gì người dùng sẽ chọn loại thủ tục tương
ứng. Ví dụ nếu đang xử lý việc ‘xác định lại dân tộc ‘ thì sẽ chọn thủ tục là Xác
định lại dân tộc.

Sau khi Lưu chính thức thì khi in trích lục khai sinh bản sao các thông tin mới
được thay đổi.
4.2.
Cách sửa thông tin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Vào danh sách đăng ký khai sinh. Tìm kiếm thông tin khai sinh cần sửa thông tin
cải chính và có trạng thái Hoàn thành. Sau đó thực hiện theo các bước như hình
vẽ :

4.3.

Cách xem và in thông tin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

4.4.

Cách xóa thông tin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

II. Các tình huống thường gặp và cách xử lý
1. Nhập hồ sơ đăng ký khai sinh
1.1. Trường hợp dân tộc của người được khai sinh, người cha và của người mẹ
không có trong danh mục
Đối với các mục dân tộc của người được khai sinh, c ủa người cha, người mẹ,
hiện nay phần mềm đăng ký khai sinh lấy theo danh mục Dân tộc của Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên vẫn có trường hợp địa phương phản ánh dân

tộc trong giấy tờ của người dân kê khai không tìm thấy trên phần mềm, ví dụ dân tộc
muốn nhập là K’ho:
- Trường hợp quốc tịch của công dân (người được khai sinh, người cha hoặc
người mẹ) là Việt Nam thì chọn dân tộc là Khác. Sau đó dưới mục Quốc tịch sẽ hiển
thị thêm mục Tên dân tộc, hãy điền K’ho vào mục mới này.

- Trường hợp quốc tịch của công dân (người được khai sinh, người cha hoặc
người mẹ) không phải là Việt Nam thì chọn dân tộc là Người nước ngoài. Sau đó
dưới mục Quốc tịch sẽ hiển thị thêm mục Tên dân tộc, hãy điền tên dân tộc vào
mục mới này.

1.2. Cách nhập đăng ký khai sinh lại trên phần mềm (không cấp số định danh)
Hiện nay phần mềm đăng ký khai sinh cho phép thực hiện đăng ký khai sinh lại
trên phần mềm.
Cách nhập: Người dùng vào chức năng Vào sổ đăng ký khai sinh, tại mục Loại đăng
ký tích chọn Đăng ký lại.
Những trường hợp đăng ký khai sinh lại sau khi xác nhận và lưu hồ sơ hệ thống
sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và không cấp số định danh cá nhân.
1.3. Cách nhập Ghi sổ việc khai sinh ở nước ngoài trên phần mềm (đối với tài
khoản cấp Quận/huyện) (không cấp số định danh)
Hiện nay phần mềm đăng ký khai sinh cho phép thực hiện Ghi sổ việc khai
sinh đã giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài trên phần mềm.
Cách nhập: Người dùng vào chức năng Vào sổ đăng ký khai sinh, tại mục Loại đăng
ký hãy tích chọn Ghi sổ việc khai sinh ở nước ngoài.
Những trường hợp Ghi sổ việc khai sinh đã giải quyết tại cơ quan có thẩm
quyền ở nước ngoài, sau khi xác nhận và lưu hồ sơ hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở
dữ liệu và không cấp số định danh cá nhân.
1.4. Trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn (người trên 14 tuổi đăng ký khai sinh
lần đầu) (không cấp số định danh)

Phần mềm đăng ký khai sinh cho nhập đăng ký khai sinh cho người trên 14
tuổi đăng ký lần đầu. Người dùng vào chức năng Vào sổ đăng ký khai sinh và nhập
thông tin như nhập cho trẻ dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, những trường hợp người được
khai sinh trên 14 tuổi, sau khi xác nhận và lưu hồ sơ hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ
sở dữ liệu và không cấp số định danh cá nhân.
1.5. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ có quốc tịch nước ngoài (đối với tài
khoản Quận/huyện) (không cấp số định danh)
Phần mềm đăng ký khai sinh cho phép nhập đăng ký khai sinh cho trẻ có quốc
tịch nước ngoài. Người dùng vào chức năng Vào sổ đăng ký khai sinh và nhập thông
tin. Tuy nhiên, những trường hợp này, sau khi xác nhận và lưu hồ sơ hệ thống sẽ lưu
thông tin vào cơ sở dữ liệu và thông báo không cấp số định danh cá nhân.
1.6. Thực hiện đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú (con chưa xác đ ịnh được
cha, chưa xác định được mẹ, chưa xác định được cha và mẹ), trẻ bị bỏ rơi
Cách thực hiện: trên màn hình Nhập thông tin khai sinh, tại mục Loại khai
sinh hãy tích chọn Con chưa xác định được cha hoặc Con chưa xác định được mẹ
hoặc Con chưa xác định được cả cha và mẹ hoặc Trẻ bị bỏ rơi.
Đối với trường hợp khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, (thuật ngữ trước đây
thường dùng là con ngoài giá thú), phần mềm sẽ ẩn đi thông tin người cha. Trường
hợp Con chưa xác định được mẹ, phần mềm sẽ ẩn thông tin người mẹ. Đối với trường
hợp Con chưa xác định được cả cha và mẹ hoặc Trẻ bị bỏ rơi, phần mềm sẽ ẩn đi cả
thông tin người cha và người mẹ.
Đến khi đã xác định được cha, mẹ cho trẻ, người dùng tiến hành thủ tục bổ sung thông
tin khai sinh theo đúng quy định của tại Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP,
Thông tư số 15/2015/TT-BTP, sau đó thực hiện trên phần mềm.
1.7. Không có thông tin tại các trường quốc tịch, dân tộc, giấy tờ tùy thân
Trường hợp người đi khai sinh không cung c ấp được các giấy tờ hợp lệ để xác định
quốc tịch, dân tộc hoặc giấy tờ tùy thân, khi đó bỏ qua các mục này (chọn mục
“Không có thông tin”). Khi thực hiện in giấy khai sinh, các mục đã chọn là “Không có
thông tin” sẽ được để trống.
1.8. Ngày sinh viết bằng chữ bị viết sai
Sau khi nhập ngày tháng, phần mềm tự động gợi ý phần ghi bằng chữ, nếu thấy chưa
phù hợp, người dùng có thể chủ động gõ lại cho đúng.
1.9. Tại sao phải cập nhật đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh cũng như thông
tin về giấy tờ tùy thân của cha, mẹ?

Hiện nay các mẫu tờ khai, mẫu giấy khai sinh cũng như mẫu Sổ đăng ký khai sinh do
Bộ Tư pháp ban hành tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP đều chỉ yêu cầu ghi năm sinh
của cha, mẹ và không yêu cầu ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của cha, mẹ. Tuy nhiên
theo đề nghị từ Bộ Công an, nhằm xác định một cách chính xác nhất thông tin hồ sơ
của người cha trên Cơ sở dữ liệu dân cư (tránh trường hợp tìm thấy nhiều hơn 01 hồ
sơ), Bộ Tư pháp khuyến nghị người dùng nhập đầy đủ ngày tháng năm sinh, giấy tờ
tùy thân của người cha và người mẹ.
1.10.

Không ghi được chữ in hoa trong số nhà (nơi cư trú) của cha, mẹ

Hiện nay, phần mềm đang mặc định tự động điều chỉnh viết in hoa, viết thường tại
mục nơi cư trú của cha, mẹ, do đó, khi người dùng nhập vào số nhà có phần chữ, phần
chữ sẽ tự động chuyển sang chữ viết thường. Để khắc phục điều này (viết in hoa phần
chữ, chẳng hạn muốn viết “Số nhà 31B, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.
Hà Nội” thay vì tự động bị điều chỉnh thành “Số 31b, phường Trung Phụng, quận
Đống Đa, tp. Hà Nội) người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Kéo màn hình lên trên cùng c ủa trang web, ấn vào tên UBND c ủa đơn vị
mình (nằm giữa tên người dùng và chức năng Đổi mật khẩu), một màn hình chức các
thông tin cấu hình sẽ được hiển thị.
Bước 2: Ấn vào ô vuông có tích chữ V tại mục “Tự động điều chỉnh viết hoa tên địa
danh trong nơi cư trú” sau đó ấn vào nút Lưu.

Bước 3: Người dùng quay lại màn hình Vào sổ thông tin khai sinh, khi đó phần mềm
giữ nguyên nội dung người dùng nhập vào tại các mục nơi cư trú của cha và của mẹ
(không tự động viết hoa viết thường các chữ được nhập).

1.11.
rơi

Cách ghi quan hệ với người được khai sinh trong trường hợp trẻ bị bỏ

Đây là mục bắt buộc ghi thông tin để thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi về sau. Sau
đây là một số ví dụ về cách ghi: Trường hợp người đi khai sinh là người tìm thấy và
tạm thời nuôi dưỡng trẻ thì ghi “Người tạm thời nuôi dưỡng trẻ”. Trường hợp người đi
khai sinh là người đại diện của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ thì ghi “Đại diện tổ
chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ”...
1.12.

Cách cấu hình tên người ký và chức vụ người ký giấy khai sinh

Mục đích: để khi mở màn hình nhập thông tin Vào sổ đăng ký khai sinh, thông tin
người ký và chức vụ tự động hiển thị mặc định.
Cách cấu hình:

- Trên màn hình trang chủ, nhấn vào tên địa phương trên thanh menu
- Trên màn hình nhập thông tin c ấu hình, người dùng nhập thông tin Người ký và
chức vụ người ký giấy khai sinh (là người thường xuyên ký giấy khai sinh) và thực
hiện Lưu
1.13.

Cách cấu hình Nơi đăng ký khai sinh

Mục đích: Trên màn hình Vào sổ đăng ký khai sinh, có trường thông tin Nơi đăng ký,

người dùng không sửa được trường thông tin này, nhưng thông tin này lại được phép
cấu hình tùy theo từng đơn vị. Hệ thống đã đặt cấu hình sẵn cho mỗi đơn vị, nếu đơn
vị muốn sửa thông tin hiển thị thì vào cấu hình lại.
Cách cấu hình:
- Trên màn hình trang chủ, nhấn vào tên địa phương trên thanh menu
- Trên màn hình nhập thông tin cấu hình, người dùng nhập vào thông tin “Tên đầy đủ
của đơn vị” và thực hiện Lưu
1.14.
Trường hợp đăng ký lại khai sinh, giấy tờ cũ ghi năm sinh của bố mẹ
theo tuổi thì xử lý như thế nào?
Đối với trường hợp đăng ký lại, giấy tờ cũ của người được khai sinh ghi thông tin năm
sinh của bố mẹ theo tuổi mà không ghi theo năm (ví dụ ghi bố 30 tuổi, mẹ 25 tuổi),
khi đó cán bộ hộ tịch phải tự động tính ra năm sinh c ủa bố, mẹ để nhập vào phần mềm
theo định dạng năm.
Ví dụ: người được khai sinh sinh 01/02/1960. Thông tin gi ấy tờ cũ ghi bố 30 tuổi, mẹ
25 tuổi.
 Cán bộ hộ tịch tự tính ra: bố sinh năm 1930, mẹ sinh năm 1935 và nhập thông
tin năm sinh đó vào phần mềm.

1.15.
Trường hợp cục Công nghệ thông tin đã hỗ trợ xóa bản ghi khai sinh,
nhập lại như thế nào?
Khi đơn vị có yêu cầu, đối với các trường hợp sau, Cục Công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ
xóa bản ghi khai sinh:
-

Sai loại đăng ký

-

Sai giới tính

-

Sai năm sinh

-

Sai thẩm quyền

Đơn vị kiểm tra thấy dữ liệu đã được xóa thì cán bộ thực hiện nhập lại thông tin khai
sinh. Lưu ý khi nhập lại, thông tin về Số, quyển, trang và ngày đăng ký nhập đúng như
trên sổ giấy. Ngày đăng ký hệ thống mặc định là ngày hiện tại, nhưng người dùng vẫn
có thể nhập lại ngày khác (ngày đăng ký như sổ giấy).
2. Chỉnh sửa, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin khai sinh, xác định lại dân
tộc
2.1. Trường hợp nhập sai thông tin do lỗi đánh máy của người dùng
Nhằm hạn chế tối đa sai sót trong quá trình cập nhật thông tin trên phần mềm,
đề nghị người dùng thao tác đúng theo quy trình các bước sau đây:
Bước 1: Nhận tờ khai từ người đi đăng ký khai sinh và ghi chép thật cẩn thận
vào Sổ giấy đăng ký khai sinh, có ký xác nhận thông tin của người đi khai.
Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm, nhập đầy đủ thông tin từ Sổ giấy do chính
mình vừa viết (đề nghị không nhập thông tin từ tờ khai của người đi khai sinh).
Bước 3: Xác nhận, đối chiếu lại thông tin đã nhập với Sổ giấy.
Bước 4: Bấm lưu hồ sơ, lấy số định danh nếu mọi thông tin được nhập đã đúng hoàn
toàn so với thông tin đã ghi trên Sổ giấy.
Trong quá trình c ập nhật thông tin Đăng ký khai sinh trên phần mềm, sau khi lưu hồ
sơ nếu phát hiện có bất kỳ sai sót, người dùng vào chức năng điều chỉnh thông tin khai
sinh để thực hiện sửa thông tin đang bị sai.
2.2. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin do thông tin được thay đổi, cải chính, bổ
sung, xác định lại dân tộc hộ tịch
Đối với trường hợp này, người dùng vào chức năng thay đổi, cải chính thông tin trên
phần mềm để thực hiện thay đổi, cải chính và cấp trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung
hộ tịch.
2.3. Trường hợp sai loại đăng ký
Trong quá trình c ập nhật thông tin Đăng ký khai sinh trên phần mềm, sau khi lưu hồ
sơ nếu phát hiện loại đăng ký chọn sai, đề nghị người dùng làm công văn “Đề nghị
điều chỉnh thông tin khai sinh trên cơ sở dữ liệu” theo mẫu tương ứng đối với cấp xã
hoặc cấp huyện (đã được công khai trên trang chủ của phần mềm) và gửi về Cục Công
nghệ thông tin – Bộ Tư pháp, địa chỉ số 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội. Trước khi

gửi công văn qua đường bưu điện, quý vị có thể scan/chụp ảnh công văn (bản có chữ
ký của Lãnh đạo Ủy ban và có dấu đỏ của Ủy ban) và gửi trước qua email
hotich@moj.gov.vn.
Công văn đề nghị điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban sẽ là căn cứ pháp
lý để Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) có văn bản chính thức đề nghị Bộ Công
an (Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư) phối hợp điều
chỉnh đồng bộ Cơ sở dữ liệu đăng ký khai sinh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,
đồng thời đây cũng là căn c ứ để xác định nguyên nhân gây ra sai sót dữ liệu khi có
vấn đề phát sinh sau này.
Lưu ý: Để tăng cường trách nhiệm của người dùng trong quá trình sử dụng và cập
nhật thông tin trên phần mềm, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp chỉ tiếp nhận,
xử lý các công văn có chữ kỹ của Lãnh đạo Ủy ban (Cục Công nghệ thông tin không
thực hiện đối với các trường hợp ký thừa ủy quyền).
2.4. Trường hợp sai thẩm quyền
Trong trường hợp phát hiện sai về thẩm quyền đăng ký, nhưng thông tin đã đăng ký
được nhập lên phần mềm và được cấp số định danh cá nhân, người dùng cần làm công
văn yêu cầu hủy số định danh cá nhân và hủy hồ sơ trên phần mềm.
Thực hiện gửi công văn tương tự như hướng dẫn tại mục 2.3.
Sau khi hồ sơ được xóa trên phần mềm thì đơn vị có thẩm quyền mới vào nhập lại hồ
sơ.
2.5. Trường hợp sai giới tính hoặc năm sinh của người được khai sinh lần đầu
Căn cứ Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân, “Số
định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ
sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu
nhiên.”. Do đó, trường hợp hồ sơ đăng ký khai sinh lần đầu (đăng ký mới) trên phần
mềm và đã được cấp số định danh mới phát hiện có sai sót về giới tính hoặc sai năm
sinh của người được khai sinh thì phải hủy số định danh và hủy hồ sơ trên phần
mềm để cập nhật lại thông tin từ đầu.
Thực hiện gửi công văn tương tự như hướng dẫn tại mục 2.3.
2.6. Sau bao lâu thì thông tin được điều chỉnh trên phần mềm?
Sau khi nhận được công văn đề nghị điều chỉnh thông tin từ Ủy ban nhân dân,
trong vòng từ 02 đến 03 ngày làm việc, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp sẽ tiến

hành điều chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu đăng ký khai sinh, đồng thời, gửi văn bản
chính thức kèm theo danh sách các đề nghị chỉnh sửa thông tin tới Cục Cảnh sát đăng
ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục C72) – Bộ Công an để được phối
hợp điều chỉnh, đồng bộ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu Đăng ký khai sinh và Cơ sở dữ
liệu quốc gia về Dân cư.
Sau khi khoản thời gian từ 03 đến 05 ngày làm việc, nếu người dùng thấy thông tin đã
được chỉnh sửa thì đề nghị người dùng in lại giấy khai sinh và trả cho công dân.
Riêng đối với trường hợp sai giới tính hoặc sai năm sinh của người được khai sinh
mới, Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) và Bộ Công an (Cục C72) sẽ phải phối
hợp hủy số định danh và hủy hồ sơ trên phần mềm. Khi người dùng thấy hồ sơ không
còn trên phần mềm thì tiến hành nhập lại hồ sơ và xin cấp số định danh mới, sau đó
tiến hành in lại giấy khai sinh để trả cho người dân.
Lưu ý: Không được phép tự ý điều chỉnh thông tin trên bản word để in giấy khai sinh
cho người dân.
2.7. Sau khi hồ sơ bị hủy trên phần mềm có được phép điền lại ngày đăng ký khai
sinh cũ khi tạo lại hồ sơ trên phần mềm?
Điều này hoàn toàn được.
2.8. Tại sao không được phép tự ý điều chỉnh thông tin trên bản word Giấy khai
sinh và in ra cho người dân?
Hiện nay, toàn bộ thông tin khai sinh của người được khai sinh mới sẽ được
chuyển vào lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó, căn c ứ theo
Khoản 3 Điều 11 của Luật Căn cước công dân “Trường hợp thông tin về công dân
trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc giấy tờ đã cấp không phù hợp với thông
tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư.” Chính vì vậy, việc cán bộ hộ tịch phát hiện sai sót trong thông tin đã c ập nhật vào
phần mềm nhưng tự ý điều chỉnh lại trên bản word và in lại Giấy khai sinh để cấp lại
cho người dân là hoàn toàn không được phép đồng thời sẽ gây ảnh hưởng lớn cho
người dân sau này khi thực hiện các giao dịch dân sự (khi đó các cơ quan, tổ chức sẽ
căn cứ thông tin được lưu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chứ không căn cứ trên
Giấy khai sinh cũng như Sổ bộ hộ tịch).
Những trường hợp cố tình chỉnh sửa dẫn đến việc cấp giấy khai sinh có thông
tin không đúng so với thông tin trên phần mềm, khi bị phát hiện sẽ bị xử lý vi phạm
hành chính theo quy định đồng thời tất cả các tài khoản của đơn vị sẽ tạm thời bị khóa
lại.
3. Số định danh cá nhân

3.1. Số định danh cá nhân là gì?
Theo quy định của Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch, Số định danh cá
nhân là mã số được dùng để thống nhất xác định thông tin nhân thân c ủa công dân và
được cấp cho mỗi công dân một lần duy nhất trong đời. Từ ngày 01/01/2016, Số định
danh cá nhân được cấp ngay cho công dân vào lúc họ đăng ký khai sinh và sử dụng
cho đến khi chết, không trùng với bất kỳ một người nào khác. Những trường hợp đã
từng đăng ký khai sinh từ trước ngày 01/01/2016 sẽ được cấp Số định danh cá nhân
khi đi làm Thẻ căn cước và Số định danh cá nhân cũng đồng thời là Số trên Thẻ căn
cước công dân.
Về Cấu trúc của Số định danh cá nhân, Điều 13 Nghị định 137/2016/NĐ-CP
của Chính phủ quy định như sau: “Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số,
có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ho ặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai
sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.”.
3.2. Số định danh cá nhân hiện nay được cấp như thế nào?
Bộ Công an là cơ quan thống nhất quản lý Số định danh cá nhân trên toàn quốc
và tính đến thời điểm hiện nay, Hệ thống đăng ký khai sinh do Bộ Tư pháp triển khai
là phần mềm duy nhất được phép kết nối trực tiếp với Hệ thống cấp số định danh của
Bộ Công an để tiếp nhận số định danh cá nhân.
Đối với trường hợp các công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, công dân sẽ được
cấp Số định danh cá nhân khi đến trụ sở công an cấp huyện thực hiện đăng ký làm Thẻ
căn cước công dân.
Đối với trường hợp công dân được đăng ký khai sinh mới từ ngày 01/01/2016
tại các cơ quan đ ã được Bộ Tư pháp triển khai Hệ thống đăng ký khai sinh, quy trình
cấp Số định danh cá nhân hiện nay được thực hiện như sau:
Bước 1: Khi người dân đi đăng ký khai sinh cho trẻ, cán bộ làm công tác tư pháp hộ
tịch cấp xã, cấp huyện cập nhật thông tin đăng ký khai sinh của trẻ vào Hệ thống đăng
ký khai sinh của Bộ Tư pháp sau đó thực hiện thao tác xin cấp Số định danh cá nhân.
Bước 2: Ngay khi nhận được yêu cầu xin cấp Số định danh cá nhân, Hệ thống đăng
ký khai sinh của Bộ Tư pháp sẽ chuyển hồ sơ sang Hệ thống cấp số định danh của Bộ
Công an để xin cấp Số định danh.
Bước 3: Ngay khi nhận được yêu cầu xin cấp Số định danh cá nhân từ Hệ thống đăng
ký khai sinh của Bộ Tư pháp, Hệ thống cấp số định danh của Bộ Công an sẽ thực hiện
kiểm tra, rà soát thông tin hồ sơ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. Nếu thông tin
được gửi tới là hoàn toàn hợp lệ, Hệ thống sẽ cấp số định danh và lưu hồ sơ của công

dân, thông tin về quan hệ cha, mẹ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trả Số định
danh cá nhân về cho Hệ thống đăng ký khai sinh.
Bước 4: Sau khi tiếp nhận được Số định danh từ Hệ thống của Bộ Công an, Hệ thống
đăng ký khai sinh sẽ lưu Số định danh vào đúng hồ sơ đã yêu cầu.
3.3. Những trường hợp nào sẽ không được cấp Số định danh cá nhân?
Theo các quy định hiện hành, những trường hợp sau đây sẽ không được Hệ
thống đăng ký khai sinh thực hiện yêu cầu cấp Số định danh cá nhân:
- Thực hiện đăng ký khai sinh quá hạn (người trên 14 tuổi đăng ký khai sinh
lần đầu)
- Thực hiện đăng ký lại khai sinh.
- Thực hiện ghi vào sổ việc đăng ký khai sinh đã gi ải quyết tại cơ quan có thẩm
quyền ở nước ngoài.
- Thực hiện đăng ký khai sinh mới nhưng người được khai sinh lấy quốc tịch
nước ngoài.
- Thực hiện đăng ký khai sinh mới nhưng trùng thông tin với một trường hợp
đã cấp thành công Số định danh cá nhân.
3.4. Tại sao đã thực hiện xong thủ tục xác nhận xin cấp Số định danh cá nhân
nhưng hệ thống không trả về Số định danh cá nhân? Cách thức xử lý như thế
nào?
Có một số nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng đã thực hiện xong thủ tục xác
nhận xin cấp Số định danh cá nhân nhưng hệ thống không trả về Số định danh cá nhân
như sau:
- Người dùng thực hiện đăng ký khai sinh mới nhưng trùng thông tin với một
trường hợp đã cấp thành công Số định danh cá nhân.
- Người dùng nhập vào một số thông tin không hợp lệ như: Số chứng minh
nhân dân, giấy tờ tùy thân của cha, mẹ không đúng quy định.
- Mất kết nối mạng internet giữa máy tính của người sử dụng với hệ thống
mạng của Bộ Tư pháp.
- Mất kết nối mạng internet giữa Hệ thống đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp
và Hệ thống cấp Số định danh cá nhân của Bộ Công an.
Sau đây là cách thức xử lý khi gặp các trường hợp nêu trên:

- Trường hợp thứ nhất: Cơ quan thực hiện đăng ký khai sinh phải gửi công văn
đề nghị điều chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu để được hủy hồ sơ cập nhật bị trùng
(Thực hiện gửi công văn tương tự như hướng dẫn tại mục 2.3).
- Trường hợp thứ hai: Cơ quan thực hiện đăng ký khai sinh phải gửi công văn
đề nghị điều chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu để được điều chỉnh thông tin bị sai và
hỗ trợ xin cấp Số định danh cá nhân (Thực hiện gửi công văn tương tự như hướng dẫn
tại mục 2.3).
- Trường hợp thứ ba: Đề nghị người dùng kiểm tra lại kết nối mạng internet sau
đó quay lại Trang chủ, vào mục Danh sách đăng ký khai sinh và kiểm tra xem hồ sơ
vừa cập nhật đã được lưu vào cơ sở dữ liệu hay chưa, nếu đã được lưu thì chắc chắn
hệ thống sẽ cấp Số định danh cá nhân (nếu hồ sơ là hợp lệ). Trường hợp không thấy
hồ sơ trong danh sách thì phải nhập lại hồ sơ từ đầu.
- Trường hợp thứ tư: Khi Hệ thống đăng ký khai sinh phát hiện sự cố xảy ra
mất kết nối mới Hệ thống cấp số định danh cá nhân, Hệ thống đăng ký khai sinh sẽ tự
động đưa toàn bộ danh sách cần cấp Số định danh cá nhân vào một danh sách đợi và
liên tục kiểm tra kết nối với Hệ thống cấp số định danh cá nhân. Ngay khi kết nối giữa
hai hệ thống được phục hồi, Hệ thống đăng ký khai sinh sẽ tự động gửi danh sách đợi
này sang Hệ thống cấp số định danh cá nhân để được cấp Số định danh cá nhân. Vì
vậy, khi thấy hiện tượng hồ sơ đã được lưu nhưng không được cấp Số định danh cá
nhân, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm chắc chắn Số định danh cá nhân sẽ được
cấp.
3.5. Xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình cấp sai, cấp nhầm thông tin Số
định danh cá nhân hoặc đăng ký khai sinh nhiều lần cho cùng một công dân
Theo quy định hiện hành, Số định danh cá nhân chỉ được cấp một lần cho công
dân và không trùng lắp với bất kỳ công dân nào khác. Đồng thời, thông tin trong Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là căn cứ pháp lý cơ sở và “Trường hợp thông
tin về công dân trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc giấy tờ đã cấp không phù
hợp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải theo Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư.” (Khoản 3 Điều 11 của Luật Căn cước công dân). Do đó, mọi
hành vi cố tình cấp sai, cấp nhầm thông tin Số định danh cá nhân hoặc đăng ký khai
sinh nhiều lần cho cùng một công dân khi bị phát hiện sẽ bị xử lý vi phạm hành chính
theo quy định, đồng thời thời tất cả các tài khoản của đơn vị sẽ tạm thời bị khóa lại.
4. Sổ điện tử đăng ký khai sinh
4.1. Sổ điện tử đăng ký khai sinh là gì?

Sổ điện tử đăng ký khai sinh là t ập hợp danh sách tất cả các trường hợp đã
được một cơ quan thực hiện cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Hệ thống đăng
ký khai sinh.
Để vào xem lại Sổ điện tử đăng ký khai sinh, người dùng có thể vào Trang chủ
sau đó bấm vào nút Danh sách đăng ký khai sinh, khi đó Sổ sẽ được hiển thị.
4.2. Làm thế nào để tra cứu, tìm kiếm thông tin, liệt kê danh sách, thống kê thông
tin khai sinh?
Để có thể tra cứu, tìm kiếm thông tin, liệt kê danh sách, thống kê thông tin khai
sinh, người sử dụng vào Danh sách đăng ký khai sinh sau đó nhập tương ứng các
thông tin cần tra cứu, tìm kiếm cũng như nhập vào các thông tin tiêu chí cần liệt kê
danh sách, thống kê thông tin khai sinh.
Trong trường hợp thông tin cần tìm kiếm hoặc tiêu chí để liệt kê danh sách,
thống kê thông tin không có trên form tìm kiếm, người dùng có thể ấn vào chức năng
“Tìm kiếm nâng cao” bên cạnh nút Tìm kiếm để hệ thống mở rộng các trường thông
tin tìm kiếm.

Một số ví dụ để giúp liệt kê danh sách, thống kê thông tin khai sinh:
- Liệt kê danh sách, thống kê số lượng bé trai sinh năm 2015 được đăng ký khai
sinh và cấp Số định danh do đơn vị mình thực hiện: Mục Số định danh cá nhân nhập
001215. Lưu ý 3 số đầu điền vào tùy theo mã tỉnh, số thứ 4 là mã giới tính, số này tùy
vào các thế kỷ khác nhau sẽ có quy định giới tính nam, nữ là khác nhau và việc này do
Bộ Công an quy định, chẳng hạn từ năm 2000 đến năm 2099 quy định số 2 là Nam, số
3 là Nữ; từ năm 1900 đến năm 1999 quy định số 0 là Nam, số 1 là Nữ.

- Liệt kê danh sách, thống kê số lượng đăng ký mới (hoặc đăng ký khai sinh lại
hoặc ghi vào sổ việc khai sinh ở nước ngoài): Tại mục Loại đăng ký chọn giá trị tương
ứng.
- Liệt kê danh sách, thống kê số lượng người dân tộc Kinh có giới tính Nữ được
đăng ký khai sinh: Tại mục Dân tộc chọn Kinh đồng thời mục Giới tính chọn Nữ.

Sau khi lựa chọn xong tiêu chí để liệt kê danh sách hoặc thống kê thông tin và
bấm nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả tìm được. Trên màn hình sẽ
có thông tin “Tổng số bản ghi” được tìm thấy, đây chính là số liệu thống kê theo các
tiêu chí cần tìm.
4.3. Không thấy hiển thị đủ danh sách đã thực hiện đăng ký
Hiện nay Hệ thống đăng ký khai sinh đang hiển thị mặc định 10 trường hợp
đăng ký mới nhất trong danh sách. Đối với những trường hợp người dùng đã thực hiện
đăng ký khai sinh thành công cho hơn 10 trường hợp, đề nghị người dùng thực hiện
một trong hai cách sau đây:
- Cách 1: Tăng số lượng dòng/trang.
- Cách 2: Di chuyển sang các trang tiếp theo bằng cách nhập vào ô Trang số
thứ tự của trang cần mở danh sách.

4.4. Xuất danh sách đăng ký khai sinh tìm được ra file excel
Sau khi Hệ thống hiển thị được danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng hoàn
toàn có thể thực hiện trích xuất danh sách hồ sơ tìm được ra file excel bằng cách ấn
vào nút Xuất Excel trên màn hình.
5. In giấy khai sinh, trích lục khai sinh
5.1. Làm thế nào để in giấy khai sinh, trích lục khai sinh?
Đối với việc in giấy khai sinh, có thể thực hiện theo hai cách sau đây:
- In tại màn hình Kết quả cấp số định danh cá nhân: Bấm vào nút In giấy khai
sinh.
- Vào danh sách đăng ký khai sinh, tìm kiếm hồ sơ cần in giấy khai sinh sau đó
ấn vào biểu tượng hình máy in
tại cột “In” tương ứng trên dòng và chọn chức
năng In bản chính giấy khai sinh.

Đối với việc in Trích lục khai sinh (bản sao): Vào danh sách đăng ký khai sinh,
tìm kiếm hồ sơ cần in giấy khai sinh sau đó ấn vào biểu tượng hình máy in tại cột
“In” tương ứng trên dòng và chọn chức năng In trích lục khai sinh (bản sao).

5.2. Làm thế nào để ghi họ tên và chức vụ người ký vào giấy khai sinh và trích lục
khai sinh (bản sao)?
Để thực hiện ghi họ tên và chức vụ của người ký vào giấy khai sinh và trích lục
khai sinh (bản sao), người dùng hãy mở trang thông tin cấu hình của cơ quan (kéo
màn hình lên trên cùng c ủa trang web, ấn vào tên cơ quan mình, nằm giữa tên người
dùng và chức năng Đổi mật khẩu, một màn hình chức các thông tin c ấu hình sẽ được
hiển thị) và điền thông tin tên người ký, chức vụ người ký vào các ô tương ứng.
Lưu ý: Người dùng ghi như thế nào, hệ thống sẽ in ra chính xác như vậy. Do
đó, trường hợp muốn ghi chức vụ của người ký là TM. ỦY BAN NHÂN DÂN, xuống
dòng CHỦ TỊCH thì tại ô Chức vụ cần ghi rõ
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trường hợp Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch thì ghi rõ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sau đó bấm Lưu.

5.3. Không mở được file Giấy khai sinh, Trích lục khai sinh (bản sao) vừa được tải
về từ phần mềm

Mặc định ban đầu Hệ thống đăng ký khai sinh sẽ cấu hình cho phép người
dùng xuất file thông tin Giấy khai sinh và Trích lục khai sinh (bản sao) ra dưới dạng
file Microsoft Word phiên bản 2007 (đuôi .docx). Tuy nhiên, đối với những trường
hợp người dùng không sử dụng Word 2007 mà sử dụng phiên bản 2003 thì sẽ không
mở được các file này.
Để khắc phục tình trạng này, người dùng hãy mở trang thông tin cấu hình
(tham khảo mục 5.2 ở trên) và chuyển Phiên bản Office từ Office 2007 sang Office
2003 sau đó bấm Lưu là có thể tải về file thông tin Giấy khai sinh và Trích lục khai
sinh (bản sao) ra dưới dạng file Word 2003 (đuôi .doc) có thể xem được.
5.4. Trường hợp file thông tin Giấy khai sinh, Trích lục khai sinh (bản sao) bị lỗi
không hiển thị được vùng thông tin người ký
Tình huống này chỉ xảy ra với các trường hợp người dùng đang sử dụng phiên
bản Microsoft Office 2003 nhưng sử dụng bản không có bản quyền hợp pháp. Để khắc
phục tình trạng này, người dùng có thể thực hiện theo một trong ba cách dưới đây:
- Cách 1: Hãy mở file Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh (bản sao) của một
trường hợp khác mà không bị lỗi và copy vùng thông tin người ký vào bản bị lỗi.
- Cách 2: Sử dụng phiên bản Microsoft Office 2003 có bản quyền.
- Cách 3: Cập nhật, sử dụng phiên bản Microsoft Office 2007.
5.5. Mã ký tự được in mờ, nằm phía dưới cùng của Giấy khai sinh được dùng để
làm gì?
Đây là mã bảo vệ, được dùng để xác thực thông tin đúng là Giấy khai sinh đã
được in từ Hệ thống đăng ký khai sinh do Bộ Tư pháp triển khai.
6. Một số vấn đề khác
6.1. Không đăng nhập được
Có một số tình huống có thể dẫn đến tình trạng người dùng không đăng nhập
được vào hệ thống:
- Nhập sai thông tin tài kho ản, mật khẩu hoặc tài khoản đã bị khóa: Trường hợp
này đề nghị nhập lại cho đúng (lưu ý xem có bật Caps Lock khi đánh mật khẩu
không,…) hoặc nếu đã quên mật khẩu thì đề nghị liên hệ với Cục Công nghệ thông tin
– Bộ Tư pháp, để được reset mật khẩu CBTP cung c ấp thông tin Số Chứng minh nhân
dân để được mở lại tài khoản.

- Nhập sai thông tin mã bảo vệ (mã bảo vệ sẽ tự động hiển thị khi người dùng
nhập sai thông tin đăng nhập khoảng 3 lần): Khi gặp tình huống này, tốt nhất là tắt
trình duyệt và mở lại từ đầu.
6.2. Thế nào là mật khẩu mạnh
Mật khẩu mạnh là mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, trong 8 ký tự đó có ký tự viết thường,
ký tự viết hoa, ký tự số, ký tự đặc biệt (như: !@#$%&*....)
Ví dụ về mật khẩu mạnh: Hotich@2016
6.3. Không mở được hệ thống mặc dù vẫn vào được các trang web khác
Đề nghị kiểm tra lại thông tin cấu hình mạng, có thể hệ thống mạng máy tính
tại nơi người sử dụng đang thực hiện chặn việc mở Hệ thống đăng ký khai sinh hoặc
liên hệ với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp để được hỗ trợ.
6.4. Đăng ký bổ sung thông tin người dùng, thay đổi thông tin người dùng
Về việc này, đối với người dùng cấp xã, đề nghị liên hệ, đăng ký với Phòng Tư
pháp cấp huyện để Phòng xác nhận thông tin và quyết định có cấp tài khoản hoặc thay
đổi thông tin tài khoản hay không. Sau đó, nếu Phòng đồng ý thực hiện, đề nghị
Phòng liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đồng thời sử dụng
bằng email công vụ chính thức của Phòng và gửi danh sách đề nghị vào email hỗ trợ
kỹ thuật của phần mềm để được hỗ trợ.
Đối với người dùng cấp huyện, đề nghị Phòng Tư pháp liên hệ với Sở Tư pháp
để Sở xác nhận thông tin và gửi danh sách về Cục Công nghệ thông tin để được hỗ
trợ.
6.5. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nghiệp vụ phần mềm
- Email hỗ trợ nghiệp vụ / kỹ thuật: hotich@moj.gov.vn.
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật:
+ Hotline 1: 04 63280065
+ Hotline 2: 04 62940606
+ Hotline 3: 04 6273.9716
6.6. Địa chỉ nhận công văn “Đề nghị điều chỉnh thông tin khai sinh trên phần
mềm” (liên quan đến trường hợp phải hủy số định danh cá nhân:
Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

