ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 88/KH-UBND

Yên Châu, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020
của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử,
đăng ký hộ tịch trực tuyến
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020
củaChính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực
tuyến.
UBND huyện Yên Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị
định số 87/2020/NĐ-CP trên địa bàn huyện Yên Châu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa và triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Kế
hoạch nhằm xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ Cơ sở dữ
liệu hộ tịch điện tử;
- Hoàn thiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và
chuyển 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;
- 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 của 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 các nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo
quy định của Nghị định.
- Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị
có liên quan;
- Tăng cường tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời phối hợp,
hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực
hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ;
- 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 NHIỆM VỤ
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1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐCP của Chính phủ
UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số
87/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Châu;Trên cơ sở Kế hoạch
của UBND huyện, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai
thực hiện và tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn
vị mình nội dung cơ bản của Nghị định số 87/NĐ-CP bằng các hình thức phù
hợp.
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị
trấn.
- Thời gian thực hiện: tháng 02/2021 và các năm tiếp theo
2. Triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP, Thông tư hướng
dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và quy định
pháp luật có liên quan
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên
quan;
- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành thông tư hướng dẫn
thi hành.
3. Về phạm vi, mức độ và thời điểm triển khai dịch vụ công trực
tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3,4
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo quy định tại Điều 12
của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị
trấn;
- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành thông tư hướng dẫn
thi hành và UBND tỉnh quyết định về phạm vi, mức độ và thời điểm triển khai
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
4. Triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy;
chuyển đổi và chuyển hóa dữ liệu từ các phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử
của địa phương đã triển khai trước khi sử dụng Phần mềm đăng ký, quản
lý hộ tịch điện tử dùng chung, cập nhập vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
toàn quốc; xây dựng Hệ thống phần mềm CSDL quản lý hộ tịch điện tử
dùng chung đảm bảo việc kết nối, liên thông với Hệ thống CSDL quốc gia
của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;
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- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị
trấn;
- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình hướng dẫn của Bộ Tư pháp (việc cập
nhập, số hóa Sổ hộ tịch phải hoàn thành xong trước ngày 31/12/2024), cụ thể
như sau:
⃰ Năm 2021:
Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 09/9/2019 và đến thời
điểm triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng
chung của Bộ Tư pháp đối với các xã triển khai sử dụng Phần mềm đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp sau ngày 09/9/2019;
⃰ Năm 2022-2023:
Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2016 đến hết 31/12/2015.
⃰ Năm 2024:
+ Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/1999 đến hết 31/12/2005;
+ Giai đoạn 4: Từ ngày 01/01/1976 đến hết 31/12/1998;
+ Giai đoạn 5: từ năm 1975 trở về trước.
5. Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử
dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
5.1. Cử công chức tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
chuyên sâu do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tổ chức
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị
trấn;
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp.
5.2.Chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển
khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị
trấn;
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP được bố trí từ
ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai
thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND huyện.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị có liên
quan; UBND các xã, thị trấn.
- Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày
28/7/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Các cơ quan, đơn vị
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành mình có trách
nhiệm phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.
4. UBND các xã, thị trấn
- Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa, chuyển đổi,
chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch của địa phương, cập nhập vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử toàn quốc theo đúng thời hạn (việc cập nhập, số hóa Sổ hộ tịch phải
hoàn thành xong trước ngày 32/12/2024);
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị các cơ
quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh, kiến nghị về Phòng Tư
pháp để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp xem xét giải quyết theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện;
- Các cơ quan đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vì Văn Ngọc

