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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhập liệu, điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử 

trên địa bàn huyện Văn Lãng  

  

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nhập liệu, điện tử hóa (số hóa) 

thông tin hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Lãng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng hình 

thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại các cơ quan đăng ký hộ 

tịch trên địa bàn huyện. 

- Hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; thiết lập hệ thống 

thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa 

phương; bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin với Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và 

quản lý hộ tịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính; nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước, góp phần cải thiện các Chỉ số đang thực hiện trên 

địa bàn huyện, như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện 

(PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)… 

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ được giao và bảo đảm hoàn thành trước tiến độ. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện số hóa cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo 

Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, các 

chương trình, kế hoạch có liên quan của huyện; đảm bảo Đề án được triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả. Kế thừa nguồn lực, dữ liệu hộ 

tịch điện tử sẵn có tại địa phương, phù hợp với yêu cầu đăng ký và quản lý hộ 

tịch theo quy định của Luật Hộ tịch và theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư 

pháp. 



2 

 

 - Phát huy vai trò chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan đăng ký 

hộ tịch trong việc thực hiện Đề án, nhất là trong việc bảo đảm cơ sở vật chất và 

phương tiện làm việc đáp ứng được việc kết nối Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 

quốc; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp có liên quan trên địa 

bàn huyện. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm số hóa dữ liệu 

hộ tịch lịch sử từ ngày 30/6/2017 trở về trước trên địa bàn huyện Văn Lãng và nhập 

thông tin vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống nhất 

và hiệu quả. 

- Các thông tin hộ tịch sau khi được nhập liệu, điện tử hóa vào phần mềm của 

Bộ Tư pháp phải đảm bảo lưu trữ cơ sở dữ liệu trên phần mềm máy tính của Phòng 

Tư pháp và UBND các xã, thị trấn để kết nối dữ liệu với hệ thống thông tin với Sở 

Tư pháp.     

II. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN SỐ HÓA 

1. Nguyên tắc thực hiện 

- Mỗi sự kiện hộ tịch lịch sử đã được đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch 

trên địa bàn huyện chỉ được số hóa một lần. 

- Trong mỗi giai đoạn, ưu tiên nhập trước dữ liệu về đăng ký kết hôn, đăng 

ký khai sinh, đăng ký khai tử và xác nhận tình trạng hôn nhân để tạo thông tin cơ 

sở cho việc thực hiện số hóa các loại việc còn lại. 

- Thông tin hộ tịch được nhập là thông tin hiện tại đã được chỉnh lý (đã 

được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch…). 

2. Phạm vi thực hiện 

Số hóa thông tin hộ tịch lịch sử thực hiện trong phạm vi toàn huyện với các 

thông tin ghi trong Sổ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Tư pháp), Ủy 

ban nhân dân cấp xã đã được đăng ký từ ngày 30/6/2017 trở về trước.  

3. Lộ trình thực hiện 

Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử thực hiện qua 05 giai đoan: 

- Giai đoạn 1 (năm 2020): Số hóa và cập nhật dữ liệu hộ tịch được đăng ký 

theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng đẫn thi hành từ ngày 

01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2017. 

- Giai đoạn 2 (năm 2021): Số hóa và cập nhật dữ liệu hộ tịch được đăng ký 

theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính 

phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch từ năm 2006 đến hết năm 2015.  

- Giai đoạn 3 (năm 2022): Số hóa và cập nhật dữ liệu hộ tịch được đăng ký 

theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ 

về đăng ký hộ tịch từ năm 1998 đến hết năm 2005. 
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- Giai đoạn 4 (năm 2023): Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 

1976 đến hết năm 1997. 

- Giai đoạn 5 (năm 2023): Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 

1975 trở về trước. 

III. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Thu thập, phân loại số liệu, dữ liệu hộ tịch lịch sử 

1.1. Nội dung 

Thu thập, thống kê chi tiết số liệu, đánh giá hiện trạng dữ liệu hộ tịch lịch 

sử đã được đăng ký trước ngày 01/7/2017 (thời điểm chính áp dụng Phần mềm 

đăng ký hộ tịch dùng chung cho tất cả các loại việc hộ tịch trên địa bàn huyện) 

đang được lưu trữ bằng sổ giấy tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (Phòng Tư pháp). 

- Sổ hộ tịch do cấp nào lập hoặc đang lưu trữ thì cấp đó thu thập dữ liệu hộ 

tịch, phân loại sổ đăng ký hộ tịch. Trường hợp xã có chia tách, sáp nhập địa giới 

hành chính thì các đơn vị chủ động phối hợp cung cấp thu thập thông tin dữ liệu 

hộ tịch để nhập theo đơn vị hành chính mới. 

- Trường hợp sổ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã lập nhưng lưu tại 02 

cấp (cấp huyện và cấp xã), thì cấp xã có trách nhiệm thực hiện thu thập số liệu hộ 

tịch và phân loại sổ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không còn lưu trữ được sổ hộ 

tịch thì phối hợp với Phòng Tư pháp để bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện thu thập số liệu hộ tịch và phân loại. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

có trách nhiệm thu thập tổng thể và tổng hợp số liệu hộ tịch chung trên địa bàn 

quản lý.  

1.2. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan chủ trì:  

+ Cấp huyện: Phòng Tư pháp. 

+ Cấp xã: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị cung cấp dịch vụ số hóa; cơ quan đăng ký hộ 

tịch cấp huyện, cấp xã 

1.3. Thời gian thực hiện 

- Giai đoạn 1: Quý III năm 2020. 

- Giai đoạn 2: Quý II năm 2021. 

- Giai đoạn 3: Quý II năm 2022. 

- Giai đoạn 4, giai đoạn 5: Quý II năm 2023. 

2. Số hóa thông tin hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch 

2.1. Nội dung 
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- Thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy sang dữ 

liệu số theo đúng tài liệu hướng dẫn tại Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 

25/4/2019 của Bộ Tư pháp. 

- Để đảm bảo việc số hóa và cập nhật dữ liệu hộ tịch vào cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử được thuận lợi, tận dụng được các thông tin công dân đã được tạo lập 

và thiệt lập mối quan hệ nhân thân trong cơ sở dữ liệu, tại mỗi giai đoạn ưu tiên 

thực hiện, hoàn thành việc số hóa lần lượt các nhóm Sổ hộ tịch gốc theo thứ tự 

sau đây: 

(1) Nhóm Sổ đăng ký kết hôn; 

(2) Nhóm Sổ đăng ký khai sinh; 

(3) Nhóm Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; 

(4) Nhóm Sổ đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 

(5) Nhóm sổ đăng ký khai tử; 

(6) Các sổ đăng ký hộ tịch còn lại, bao gồm: Sổ đăng ký giám hộ; sổ đăng 

ký chấm dứt giám hộ; Sổ ghi chú ly hôn và Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác dịnh lại dân tộc…  

2.2. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ cập nhật số hóa dữ 

liệu; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

2.3. Thời gian thực hiện 

- Năm 2020: Số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trong các giai đoạn 1. 

- Năm 2021: Số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trong các giai đoạn 2. 

- Năm 2022: Số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch giai đoạn 3. 

- Năm 2023: Số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch giai đoạn 4, giai đoạn 5 và tổng 

kết thực hiện Kế hoạch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thu thập, phân loại, xử lý thông tin sử dụng nguồn chi thường 

xuyên tại cơ quan, đơn vị. Kinh phí số hóa do ngân sách địa phương cấp cho 

Phòng Tư pháp theo từng năm tương ứng với các giai đoạn số hóa, đảm bảo phù 

hợp theo quy định của pháp luật. 

2. Bố trí nguồn chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực 

hiện các nhiệm vụ số hóa theo kế hoạch. 

3. Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 

ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin Truyền 

thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư 

số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo 
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lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 

05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 

2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Công văn số 1473/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 

của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch và các văn bản có liên 

quan… để lập dự toán kinh phí thực hiện theo Kế hoạch.  

4. Khái toán tổng kinh phí thực hiện kế hoạch theo 05 giai đoạn 

Tổng kinh phí: 430.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu đồng), trong đó: 

- Năm 2020 (giai đoạn 1): 50.000.000 đồng; 

- Năm 2021 (giai đoạn 2): 150.000.000 đồng; 

- Năm 2022 (giai đoạn 3): 150.000.000 đồng; 

- Năm 2023 (giai đoạn 4, giai đoạn 5): 80.000.000 đồng.  

Kinh phí trên là mức khái toán theo nhu cầu đề xuất. Số tiền cụ thể từng 

năm tương ứng với từng giai đoạn phải được lập dự toán, thẩm định và trình cấp 

có thẩm quyền duyệt theo điểm 2.3, mục 2, phần III của Kế hoạch này.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện 

- Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, số liệu hộ tịch 

điện tử cần số hóa tại địa phương báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp theo Kế 

hoạch. 

- Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch 

sử từ Sổ giấy hiện đang lưu trữ trên địa bàn huyện vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử; phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Tư pháp quản lý tài khoản cập nhật 

dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn trên địa bàn thu thập số liệu, phân 

loại dữ liệu hộ tịch điện tử; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các 

đơn vị trong quá trình sử dụng phần mềm để có biện pháp giải quyết.  

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện trình HĐND 

huyện xem xét phê duyệt, đảm bảo kinh phí trong việc tổ chức triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch; kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

3. Trung tâm Viễn thông huyện Văn Lãng 

Phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo phần mềm khi triển khai phù hợp với 

khung kiến trúc chính quyền điện tử của huyện và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ 

liệu của huyện. 
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4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

số hóa sổ hộ tịch của đơn vị. Chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch của đơn vị 

triển khai thực hiện việc rà soát, thu thập số liệu hộ tịch, phân loại các sổ đăng ký 

hộ tịch cần số hóa đang được lưu trữ tại địa phương đảm bảo đúng nội dung và 

thời gian nêu trong Kế hoạch. Tổng hợp kết quả rà soát trên địa bàn gửi về Phòng 

Tư pháp theo từng thời hạn và từng giai đoạn. 

- Quản lý dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu 

sau khi được số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. 

- Bố trí công chức đủ năng lực làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn để triển khai các nội dung tại Kế hoạch này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;            
- TT Huyện ủy;            B/c 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP; 
- Lưu: VT. 

           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 

 


		2020-08-14T14:53:48+0700
	Việt Nam
	Lê Tuấn Minh<ltminh@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




