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KẾ HOẠCH 

Triển khai Số hóa dữ liệu Sổ hộ tịch giai đoạn 2022-2024 

trên địa bàn phường Ninh Hiệp  

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 19/07/2022 của UBND thị 

xã Ninh Hòa về Số hóa dữ liệu Sổ hộ tịch giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn thị 

xã Ninh Hòa. UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung 

sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và 

chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (thông qua Phần mềm 

đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung) đúng thời hạn quy định tại Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (trước ngày 01/01/2025); 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và 

quản lý hộ tịch; chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số đồng bộ, 

hiệu quả nhằm xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thị xã; đảm bảo tối đa lợi ích của 

người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả  

quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn phường. 

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể của các công chức chuyên môn liên quan 

trong việc triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch; bảo đảm công tác tổ chức triển 

khai thực hiện chặt chẽ, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và 

trách nhiệm của Công chức Tư pháp và các công chức chuyên môn liên quan, 

đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình thực hiện; kịp thời đôn 

đốc, kiểm tra, hướng dẫn nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá 

trình tổ chức thực hiện, đảm bảo toàn bộ dữ liệu hộ tịch trong Sổ hộ tịch giấy 

đang lưu trữ trên địa bàn phường được cập nhật đầy đủ, chính xác vào phần 

mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử toàn quốc và các quy định của pháp luật 

về hộ tịch; 

- Bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; 

- Quy trình số hóa dữ liệu hộ tịch thực hiện theo tài liệu kỹ thuật do Bộ 

Tư pháp hướng dẫn. Cơ quan chịu trách nhiệm số hóa Sổ hộ tịch phải bảo đảm 

tính chính xác, đầy đủ trước khi phê duyệt, chính thức cập nhật dữ liệu vào cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử; 



- Việc số hóa Sổ hộ tịch phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống 

nhất và hiệu quả; tuân thủ các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm bảo mật, 

an toàn thông tin. 

II. LỘ TRÌNH, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Lộ trình số hóa 

Việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch cũ của địa phương 

vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được thực hiện theo lộ trình (05 giai 

đoạn) như sau 

-.Giai đoạn 1: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký theo quy định của 

Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2016; 

- Giai đoạn 2: Số hóa các sổ 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 (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2006 đến hết năm 2015); 

- Giai đoạn 3: Số hóa các sổ 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 (dữ 

liệu đăng ký hộ tịch từ năm 1999 đến năm 2006); 

- Giai đoạn 4: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1976 đến 

năm 1999; 

- Giai đoạn 5: Số hóa các sổ hộ tịch đã đăng ký từ năm 1975 trở về trước. 

2. Nội dung thực hiện 

 2.1. Thu thập và phân loại các Sổ hộ tịch cần Số hóa 

 - Chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch (đối với dữ liệu hộ tịch đã được 

đăng ký, lưu trữ tại UBND phường) 

 - Phối hợp: Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp); Sở Tư pháp; Đơn vị 

cung cấp dịch vụ số hóa (đối với trường hợp thuê đơn vị ngoài nhà nước); các 

đơn vị liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý 3/2022. 

 2.2. Tổ chức thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo lộ trình 

 - Chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch (đối với dữ liệu hộ tịch đã được 

đăng ký, lưu trữ tại UBND phường) 

 - Phối hợp: Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp); Sở Tư pháp; Đơn vị 

cung cấp dịch vụ số hóa (đối với trường hợp thuê đơn vị ngoài nhà nước); các 

đơn vị liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến tháng 12/2024. 

 Trên cơ sở số lượng thông tin hộ tịch cần số hóa, công chức Tư pháp – Hộ 

tịch có trách nhiệm số hóa chủ động xây dựng tiến độ, thời gian thực hiện cụ thể 



tương ứng với từng giai đoạn số hóa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn 

đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/01/2025. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Công chức Tư pháp – Hộ tịch được phân công chủ trì thực hiện số hóa có 

trách nhiệm lập dự toán kinh phí tham mưu Chủ tịch UBND phường đảm bảo 

việc triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp cùng các 

tổ chức, công chức tăng cường hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức triển khai 

thường xuyên, hiệu quả theo kế hoạch này. 

1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

-. Tham mưu UBND phường triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả 

nhiệm vụ, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển 

khai về phòng Tư pháp theo quy định và khi có yêu cầu. 

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp hỗ trợ, Sở Tư pháp 

xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch 

trên địa phường. 

2. Công chức Tài chính – kế toán  

- Rà soát và bố trí các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy tính, 

máy in, máy scan…) cho cán bộ làm công tác hộ tịch bảo đảm thực hiện nhiệm 

vụ số hóa Sổ hộ tịch. 

- Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện số hóa Sổ hộ tịch của Phòng Tư 

pháp, các địa phương lập cùng thời điểm xây dựng dự toán hàng năm, Phòng Tài 

chính – kế hoạch tổng hợp, cân đối theo khả năng ngân sách tham mưu cấp có 

thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện./.  

Nơi nhận : (VBĐT)                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng Tư pháp thị xã;                                                CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy – HĐND phường;  

- UBMT phường và các đoàn thể; 

- Các Công chức chuyên môn; 

- Lưu: VT, TP.                    
                

Hồ Duy Tuyên 


