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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Ngày 28/7/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định
về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, có hiệu lực thi hành từ
ngày 15/9/2020; Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 23/12/2020 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch triển
khai thực hiện trên địa bàn thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Nghị định số
87/2020/NĐ-CP nhằm xây dựng, quản lý, khai thác và kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu
hộ tịch điện tử theo quy định.
- Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa
dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đúng thời hạn quy định tại Nghị định
số 87/2020/NĐ-CP; Kế hoạch của Bộ Tư pháp được phê duyệt tại Quyết định số
2168/QĐ-BTP; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các thủ tục
đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định tại Nghị định số
87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ cần triển khai; phân công nhiệm vụ cụ
thể đối với các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường.
- Tăng cường trách nhiệm của đơn vị chủ trì, quan hệ phối hợp giữa các
ngành, các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện; thực hiện thường xuyên, có hiệu
quả công tác hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ
chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo chất lượng, tiến độ yêu cầu.
- Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, kế thừa
và phát huy tối đa nguồn lực hiện có của cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Nghị định số
87/2020/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên
quan
- Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cử cán bộ, công chức
tham dự tập huấn pháp luật, nghiệp vụ thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP,
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP do Sở Tư pháp tổ chức.
- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Theo lịch cụ thể của UBND tỉnh và Sở Tư pháp.
2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính
trong lĩnh vực hộ tịch mức độ 3, mức độ 4 phù hợp với quy định tại Điều 12 của
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
- Nội dung: Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính
trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3, mức độ 4 (bao gồm các dịch vụ công thuộc
thẩm quyền của UBND thành phố và UBND xã, phường) bảo đảm thực hiện thống
nhất theo Quyết định số 2476/QĐ-CT ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc công bố danh mục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trên cơ sở phù hợp với nội dung
được xây dựng và ban hành trong Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố; UBND các xã, phường.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, các phòng, ban,
đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp.
3. Phối hợp xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
- Nội dung: Thực hiện nhiệm vụ phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ
thống Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các
ngành cấp trên, đảm bảo kết nối, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn
quốc do Bộ Tư pháp quản lý. Thực hiện việc số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch từ sổ
giấy vào Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh theo Kế hoạch số 157/KHUBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố; UBND xã, phường.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính - kế hoạch; phòng Văn hóa - thông tin;
Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày
18/10/2019 của UBND tỉnh (dự kiến chậm nhất hoàn thành trong quý II/2023).

Việc kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đảm bảo hoàn thành
trước ngày 31/12/2024 theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 2168/QĐ-BTP của
Bộ Tư pháp.
4. Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu ngành, địa phương
- Nội dung: Thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hộ tịch điện tử được UBND
tỉnh, Sở Tư pháp, cơ quan chủ quản của các Cơ sở dữ liệu khác có nhu cầu bảo đảm
phù hợp với nội dung triển khai của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Đồng thời đáp ứng
các yêu cầu quản lý của các cơ sở dữ liệu, phù hợp với các quy định của pháp luật về
hộ tịch; quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, phù hợp với
Thiết chế cơ sở của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được cấp có thẩm quyền phê duyệt,
thực tiễn triển khai và điều kiện đặc thù của Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố; UBND xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp.
5. Thực hiện công tác hướng dẫn, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
- Nội dung: Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành hướng dẫn nghiệp vụ đảm
bảo thực hiện đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư, văn
bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện công tác hướng dẫn, cử tham gia đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch cho đội ngũ cán
bộ, công chức làm công tác hộ tịch các cấp trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của
UBND tỉnh và Sở Tư pháp.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố; UBND xã, phường.
- Thời gian hoàn thành: năm 2021 và các năm tiếp theo (theo chỉ đạo của
UBND tỉnh và Sở Tư pháp).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và các
nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hộ tịch trên địa
bàn thành phố; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp các đơn vị tổ chức thực
hiện kế hoạch đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu; Tổng hợp những khó khăn,
vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo UBND thành phố và
xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tư pháp.
2. UBND các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ
động chỉ đạo thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; củng cố, kiện toàn đội ngũ
công chức và đầu tư cơ sơ vật chất đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong xây
dựng, vận hành, khai thác, quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử địa phương theo

chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện các nội dung nhiệm vụ
được giao tại Kế hoạch này.
3. Các phòng, ban, đơn vị căn cứ các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này
phối hợp với phòng Tư pháp triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.
4. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện: Từ ngân sách nhà nước.
Trên đây là Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị định
số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực
tuyến. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo
về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- CPCT, CPVP;
- Các phòng, ban của UBND TP (T/h);
- UBND xã, phường (T/h);
- Lưu: VT,TP
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