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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP  

ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng 

thực, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư 

pháp có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 

đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thi hành); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Tài chính,  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

(để chỉ đạo thực hiện); 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(để thực hiện); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HTQTCT(C). 
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THỨ TRƯỞNG 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 

của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử,  

đăng ký hộ tịch trực tuyến 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTP  

ngày       tháng        năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

Để triển khai 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, Bộ Tư 

pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa, tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung 

của Nghị định nhằm xây dựng, hoàn thiện quản lý, kết nối, khai thác và chia sẻ 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

- 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 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 đối với các đơn vị 

thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Tăng cường tính chủ động của từng 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 

1. Xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP 
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1.1. Xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 87/2020/NĐ-CP 

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về xây 

dựng pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; các đơn vị có liên quan 

thuộc Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân, Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 87/2020/NĐ-CP.  

- Thời gian hoàn thành: trình Lãnh đạo Bộ trong Quý II/2021. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

1.2. Xây dựng phương án 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 quy định tại 

Điều 12 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Văn phòng Bộ; các 

đơn vị thuộc Bộ có liên quan.  

- Sản phẩm: Phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến các mức độ 3, 4 

(bao gồm các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp và các dịch vụ 

công ở các địa phương để bảo đảm thực hiện thống nhất) 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. 

- Thời gian hoàn thành: Phù hợp tiến độ xây dựng Thông tư hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 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: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp 

luật; Văn phòng Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

các đơn vị có liên quan. 

- Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, các ấn phẩm, chương trình truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020 và năm 2021. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

3. Triển khai xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

3.1. Đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
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- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các đơn vị có liên quan thuộc 

Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị 

thuộc Bộ có liên quan. 

- Sản phẩm: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử. 

- Thời gian hoàn thành: trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 

31/12/2020. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

3.2. Tổ chức thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sau khi 

chủ trương đầu tư được phê duyệt 

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Công nghệ 

thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Thông tin và 

Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. 

- Sản phẩm: Dự án được triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt, bố trí 

vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 

quốc được thiết kế, xây dựng, hoàn thành việc thu thập, tạo lập, chuyển đổi dữ 

liệu và đi vào vận hành. 

- Thời gian hoàn thành: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được xây 

dựng, hoàn thiện, vận hành trên toàn quốc trước ngày 31/12/2024. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

3.3. Nghiên cứu giải pháp tổng thể 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 của bộ, ngành, 

địa phương 

 - Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; các đơn vị có liên 

quan thuộc Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. 

- Sản phẩm: Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu được Bộ Tư pháp và từng 

Cơ quan chủ quản của các Cơ sở dữ liệu có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất thông qua bằng văn bản, bảo đảm 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, pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ 

quan nhà nước, phù hợp với Thiết kế cơ sở của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
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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.  

- Thời gian hoàn thành: Phù hợp tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử.  

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

3.4. Xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; các đơn vị thuộc Bộ 

có liên quan.  

- Sản phẩm: Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

- Thời gian hoàn thành: Sau khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc 

được xây dựng, hoàn thiện, vận hành trên toàn quốc, trước ngày 31/12/2024. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

3.5. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ 

sổ giấy; chuyển đổi và chuẩn 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 nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc 

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Công nghệ 

thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Sản phẩm: Dữ liệu được chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật vào Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử. 

- Thời gian hoàn thành: theo lộ trình hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm 

hoàn thành trước ngày 01/01/2025. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

3.6. Phối hợp, thống nhất với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về phạm vi, mức 

độ và thời điểm thực hiện Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung; triển 

khai việc số hóa, quản lý, khai thác dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, cập nhật 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các Cơ quan đại diện 

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ 

thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao.  

- Sản phẩm: Phương án/Kế hoạch triển khai áp dụng Phần mềm đăng ký, 

quản lý hộ tịch dùng chung tại các Cơ quan đại diện được thông qua và tổ chức 

thực hiện; dữ liệu hộ tịch được chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật vào Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử. 
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- Thời gian thực hiện: Việc triển khai áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý 

hộ tịch dùng chung tại các Cơ quan đại diện bảo đảm hoàn thành trước ngày 

01/01/2022; Việc số hóa dữ liệu hộ tịch hoàn thành trước ngày 01/01/2025.  

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

4. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị, khai thác, sử 

dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

4.1. Tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu   

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.  

- Sản phẩm: Tài liệu tập huấn, các lớp tập huấn. 

- Thời gian hoàn thành: năm 2021 và các năm tiếp theo, phù hợp tiến độ 

xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử. 

- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Ngân sách Nhà nước. 

4.2. 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: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các 

đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan.  

- Sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực làm đầu mối, 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, giám sát, tổng hợp tình hình 

thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

2. Cục Công nghệ thông tin chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ về 

ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng 

ký hộ tịch trực tuyến theo Kế hoạch. 

3. Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 

nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, bảo đảm đúng 

tiến độ, hiệu quả, chất lượng. 

4. Các đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí để Cục Kế hoạch 

- Tài chính hoặc Văn phòng Bộ (đối với những đơn vị do Văn phòng Bộ quản 

lý kinh phí chi thường xuyên) để thẩm định, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ 

phê duyệt. 
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Đối với các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn đầu tư công, các đơn vị có trách 

nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

5. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Ban hành, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa, chuyển 

đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch của địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử toàn quốc theo đúng thời hạn;  

- Quyết định về phạm vi, mức độ và thời điểm triển khai việc đăng ký hộ 

tịch trực tuyến phù hợp điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin của địa phương. 

6. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, 

ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của 

pháp luật. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị 

các đơn vị kịp thời có phản ánh, kiến nghị về Bộ Tư pháp để tổng hợp, phối hợp 

giải quyết./. 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-26T13:45:33+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Khánh Ngọc<ngocnk@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-26T15:16:28+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-26T15:16:44+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-26T15:16:57+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-26T15:17:21+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-26T15:18:33+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-26T15:18:45+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




