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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai Nghị định số
87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020
của Chính phủ quy định về
CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký
hộ tịch trực tuyến

Kính gửi:
- Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - KH huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 1448/STP-HCTP ngày 12/11/2020 của Sở Tư pháp
tỉnh Điện Biên v/v triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của
Chính phủ quy định về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Ủy ban
nhân dân (UBND) huyện có ý kiến như sau:
1. Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn:
- Đảm bảo trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, kinh phí cho việc xây dựng cập
nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương
quản lý.
UBND các xã, thị trấn: Phải bố trí tối thiểu cho mỗi công chức tư pháp-hộ
tịch xã 01 máy tính, 01 máy in để sử dụng. Trang bị, mua sắm đường truyền
Intenet với tốc độ cao, đường truyền ổn định. Đảm bảo trang thiết bị khác và kinh
phí cho việc xây dựng cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu hộ tịch điện tử của
công chức Tư pháp-Hộ tịch xã theo đúng quy định.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ việc triển
khai, tích hợp chữ ký số trong quá trình thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến;
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày
28/7/2020 và niêm yết công khai địa chỉ đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa chỉ
(https://dichvucong.dienbien.gov.vn; Điện thoại hỗ trợ: 02153. 827. 668).
- Chỉ đạo công chức Tư pháp và bộ phận có liên quan triển khai thực hiện
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Trong đó cần lưu ý:
Đối với các Sổ hộ tịch đã mở trước ngày Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
ngày 28/7/2020 có hiệu lực thì vẫn thực hiện khoá Sổ khi hết Sổ, thực hiện chứng
thực bản sao và chuyển lưu theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định số
123/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2015.
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Thực hiện, hướng dẫn công dân đăng ký hộ tịch trực tuyến; cập nhật thông
tin hộ tịch của cá nhân được xác lập khi đăng ký hộ tịch (họ tên, ngày, tháng năm
sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định danh cá nhân); tiếp
nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các TTHC trong lĩnh vực hộ tịch được
thực hiện thông qua phương thức đăng ký trực tuyến theo quy định của Nghị định
số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.
- Quản lý việc khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng
quy định của pháp luật về hộ tịch.
- Phòng Tư pháp huyện: Thực hiện, kiểm tra việc cập nhật dữ liệu hộ tịch
bổ sung; Hướng dẫn, kiểm tra việc cập nhật dữ liệu của cơ quan đăng ký hộ tịch
cấp xã theo đúng quy định.
2. Phòng Tài chính-KH huyện:
- Hướng dẫn các xã lập danh mục mua sắm các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng
phục vụ cho cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại cấp xã.
- Bố trí đủ kinh phí cho UBND các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp huyện và
các cơ quan có liên quan để triển khai, thực hiện việc xây dựng cập nhật, khai
thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định.
(Gửi kèm văn bản này 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).
Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện
nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để
xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (thay b/c)
- Lưu VT, PTP..
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