
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN DAN PHUNG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& jt /KH-UBND Dan Phu'ctng,  ngàyflt  tháng 4 nám 2021 

KE HOACH 
Triên khai thirc hin Nghj djnh so 87/2020/ND-CP ngày 28/7/2020 cüa 
ChInh phü quy dnh  v Co s& dli 1iu h tjch din tfr, dãng k h tjch 

trirc tuyn trên dja bàn huyn Dan Phirqng 

Thirc hin K hoch s 48/KH-UBND ngày 26/02/2021 cüa UBND thành 

phé Ha Ni trin khai thirc hin Nghj djnh s 87/2020/ND-CP ngày 28/7/2020 cüa 

ChInh phü quy djnh v Ca sâ dü 1iu h tjch din tü, dàng k h tch trirc tuyn 

trên dja bàn Thành phi, UBND huyn Dan Phuçing ban hành K hoach trin khai 

thirc hin nhir sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Miuc ctich 
- Trin khai kjp thii, thng nht, hiu qua các quy djnh cüa Nghj djnh s 

87/20201ND-CP ngày 28/7/2020 cüa ChInh phü quy djnh v Ca s dtt lieu ht tjch 

din tü, däng k h tch trrc tuyn (sau day vit tt là Nghj djnh s 87/2020/ND-CP). 

- Tuyên truyn, ph bin các ni dung cüa Nghj djnh s 87/2020/ND-CP 

dn các ca quan, th chüc, dan vj có lien quan va ngixi dan trên dja bàn Thành ph. 

- Hoàn thành vic s hóa dü 1iu h tjch ljch si'r tir s giy, chuyn di và 

chun hóa dIr lieu, xay dirng, cp nht Ca s& dtt 1iu h tjch din ti:r dung thii hmn 

quy dnh tai  Nghj djnh s 87/2020tND-CP, 
A A 2. Yen cau 

- Xác djnh nhim vi c1i th& ni dung cong vic, tin do, thñ hin hoàn 

thành và trách nhim cüa các ca quail, dan vj Co lien quan trong vic trin khai thi 

hành Nghj djnh s 87/2020/ND-CP. 
- Báo dam sir phi hcp cht chë giCia các ca quail, dan vj có lien quan trong 

vic trin khai thi hành Nghj djnh trên dja bàn Thành ph& báo dam các diu kiin 

cho vic trin khai thrc hiri Ngh djnh s 87/2020/ND-CP. 
- Kp thñ don dc, huing dan, tháo gO nhüng vung rnc trong qua trInh to 

chüc thixc hin; phát huy vai trô chü dng, tIch circ cüa các ca quan d bâo dam 

tin d và hiu qua trin k.hai thirc hin Nghj djnh s 87/2020/ND-CP. 

II. NQI DUNG 
1. Tuyên truyn, phi bin, tp hun Nghj djnh s 87/20201ND-CP và 
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Thông tir cüa B Tir pháp hithng dn thi hành mt s quy dlnh  cüa Nghj djnh 
s 87/20201ND-CP (sau khi Thông tir thrqc ban hành) 

- Co quan chü trI: UBND huyn. 
- Co quan tham muu thrc hin: Phông Tu pháp huyn. 
- Co quan phi hçp: Cong an huyn, Van phông HDND và IJBND huyn, 

Phông Van boa - Thông tin, UBND các xä, thj trn và các co quan lien quan. 
- Thai gian thirc hin: Näm 2021. 

- •A A• S •A A A• S A 2. So hoa dir hçu h9 t!ch 1ch sir tir so glay, chuyen doi va chuan hoa dir 
Iiu tir các phn mm ho tich, djch vt1 cong trrc tuyên, mt cira din tir dã 
trin khai truoc day d cp nht, xây diyng Co sr dfr 1iu h tjch din tfr, dãng 
k h tjch trirc tuyn tii huyn, xã, thl trãn theo chi tho, hiró'ng dn dung b, 
thEng nht v nghip vii h tjch cüa S& Tir pháp, B Tir pháp 

- Co quan chü trI: UBND huyn. 
- Co quan tham mixu thc hin: Phông Tu pháp huyn. 
- Co quan phéñ hqp: Van phông HDND và UBND huyn, Phông Van hóa - 

Thông tin, Phông Tài chInh - K hoach, UBND các xã, thj trn, CC Co quan có lien quan. 
- Thñ gian hoàn thành: Truic ngày 01/01/2025. 
2. Kt ni, d1ng b Co s& dii' 1iu h tch  din tfr, dãng k h tich trirc 

tuyn vó'i H thng Mt cfra din tfr, D!ch  vii cong trirc tuyn cüa Thành phô 
vói H thing thông tin dáng k và quãn 1 h tch  din tfr cüa B Tir pháp 

- Co quan tham mixu th?c hin: Phông Tu pháp huyn. 
- Co quan phi hcip: UBND các xã, thj tr.n và các co quan lien quan. 
- Th?:ii gian hoàn thành: Truic ngày 01/01/2025. 
3. Chi do, hir&ng dn, giãi dáp các virong mc trong qua trInh trin 

khai Ngh d!nh  s 87/2020/ND-CP 
- Co quan chü trI: Phông Tu pháp, Phông Van hóa - Thông tin. 
- Co quan phi hçp: Vn phông HDND và UBND huyn, UBND các xa, thj trân 

- Thôi gian thrc hin: Hang nam. 
III. KINH PHI THVC HIN 
Kinh phi th'çrc hin vic s hóa s h tjch trên dja bàn huyn duqc b trI tü 

ngun ngân sách nhà nithc theo quy djnh cüa pháp luat. 

IV. TO CH15C THIJC HIN 
1. Phông Tir pháp 
- Tham muu giüp UBND huyn chü tn, phi hqp vi các phông, ban, co 

quan thuc huyn có lien quan t chüc trin khai thrc hin K hoach nay và 
thu&ng xuyên hrnrng dan, don d&, kim tra UBND các xä, thj trân trong vic triên 

khai thuc hiên K hoach. 
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- Tham mixu giüp UBND huyn phi hçp vii Sir Tu pháp Thành ph thirc 
hin s hóa dIr 1iu h tjch ljch sir tir s giy, chuyn di và chun boa dir 1iu tir 
các phtn mm h tjch, djch v1i cong trrc tuyn, mt cira din tir dã trin khai trixirc 
day d cp nht, xay dirng Co sir dir lieu h tjch din tir, dàng k h tjch trrc tuyn 
trên dja bàn theo chi dao,  hi.ring dn dng b, thng nht v nghip vij hO tjch cüa 
Sir Tu pháp, Bô Tu pháp. 

- Phi hçp vii Phông Tài chInh - K hotch 1p dir an, di,r toán kinh phi thirc 
hin K hoach. 

- Tng hçip tInh hInh, thng kê s 1iu dang k hO tjch trên da bàn huyn. 

- Theo dôi, tng hqp kt qua thc hin viOc si boa so hO tjch trên da bàn 
huyn báo cáo UBND huyn, Sir Iii pháp Thành ph theo quy djnh. 

2. Phông Tài chInh - K hoch 
Ph& hçip vii Phông Tii pháp tham muu vii UBND huyn l.p  dir an, b trI 

kinh phi dam bào thirc hin K hoach nay theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 
3. Uy ban nhân dan các x, thj trn 
- Xây dirng K hoach  và t chirc trin khai thirc hin có hiu qua nhim vii 

s hóa s hO tjch trén dja bàn huyn. 
- Trin khai thirc hin Nghj djnh s 8712020/NID -C P trên dja bàn. 
- Chi do trin khai thirc hin vic rã soát, thu thp s liOu hO tjch, phân 1oi 

các so däng k)' hO tjch cn s hóa dang ducic hiu trir ti dja phucing; quán 1,2 dir lieu 

và chju trách nhim v tInh chInh xac, dy dü cüa dir 1iu sau khi ducic s boa và 
cp nhât vào H thng thông tin däng k và quán l h tjch. 

- Báo cáo tInh hInh trin khai th?c hin K hoach gin v Phông Tu pháp 
thng hçip, báo cáo UBND huyn và Sir Tu pháp Thành ph& 

Trên day là K hoch trin khai thirc hin Nghj djnh s 87/2020/ND-CP, 
UBND huyên yeu c.0 Thi tnning cac phông, ban, ngành, Chi tjch UBND các xâ, 
thj tr.n và các don vj có lien quan t chic thrc 
No'i nIzn: TM. UY BAN NHAN DAN 
-SâTuphápHN; .CHUTICH 
- U Huyn iy, HDND huyn; / HU TICH 
- Chñ tjch UBND huyn; -- 
- Các PCT UBND huyn; 4' . . - Cac phong, ban, nganh huyçn; - 
- UBND các x, thj trân; 
-L.ru:VT,TP 
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