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Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP
ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa
XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014
của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông
tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về
Chính phủ điện tử;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2010 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực
hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ
điện tử.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng , Thủ
trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành

án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;
- Ban Chỉ đạo ƯDCNTT Ngành Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CNTT.

Người ký: Bô Tư
phap
Email:
btp@moj.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tư
pháp
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BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP
ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BTP ngày 31/12/2015
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ
điện tử, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số
36a/NQ-CP, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI
1. Mục đích
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề
ra trong Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính
phủ điện tử của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 36a/NQ-CP).
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, của mỗi cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ngành Tư pháp về tầm quan
trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn phát
triển mới của đất nước.
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động và lĩnh
vực công tác của Ngành Tư pháp, trừ các hoạt động và lĩnh vực công tác có yêu
cầu giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật, trong đó chú trọng đến một
số lĩnh vực: thi hành án dân sự; lý lịch tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm; hộ
tịch, quốc tịch; báo cáo thống kê; thủ tục hành chính góp phần phục vụ sự quản
lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ
của cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2. Yêu cầu
Kế hoạch hành động được xây dựng bám sát Nghị quyết số 36a/NQ-CP của
Chính phủ, đồng thời, các chỉ tiêu, nội dung cụ thể cần phù hợp với điều kiện
thực tiễn của Bộ, của các đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.
Xác định các nhiệm vụ cụ thể để phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch
thực hiện, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.
3. Phạm vi
Kế hoạch này triển khai áp dụng tại các đơn vị thuộc Bộ, Ngành Tư pháp.
II. NỘI DUNG
1. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục cung cấp dịch vụ công của Bộ đảm bảo
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tập trung đẩy mạnh cải cách

thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính
không cần thiết
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Bồi thường nhà nước;
Cục Con nuôi; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Hộ tịch, quốc
tịch, chứng thực; Cục Trợ giúp pháp lý; Tổng cục Thi hành án dân sự; Trung
tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành
chính và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 và 4
Trên cơ sở các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được xác định cung
cấp trong năm 2016, tiến hành xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ
thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu
hết năm 2016, 100% dịch vụ công đã đăng ký với Chính phủ theo Nghị quyết
36a/NQ-CP được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Con
nuôi; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng
thực; Cục Trợ giúp pháp lý; Tổng cục Thi hành án dân sự; Trung tâm Lý lịch tư
pháp quốc gia và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan.
Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 và theo lộ trình của Chính phủ.
3. Kết nối và liên thông phần mềm quản lý văn bản của Bộ với phần
mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ
Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản của Bộ với phần
mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông, tạo sự kết
nối, liên thông giữa phần mềm của Bộ với phần mềm của Văn phòng Chính phủ.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.
Thời gian thực hiện: Năm 2015.
4. Ban hành quy định pháp lý về chứng từ, hồ sơ điện tử thay thế chứng
từ, hồ sơ giấy
Đảm bảo tính pháp lý cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin
đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Bồi thường nhà nước;
Cục Con nuôi; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Hộ tịch, quốc
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tịch, chứng thực; Cục Trợ giúp pháp lý; Tổng cục Thi hành án dân sự; Trung
tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân
sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên
quan.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
5. Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên
toàn quốc đối với việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Xây dựng Phần mềm Đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, phần
mềm này cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
mà không phải đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp để
nộp hồ sơ; đồng thời, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để triển khai thực hiện.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; các Sở Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016
6. Triển khai thực hiện việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Trên cơ sở Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến đã được
xây dựng và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức sử dụng, các bước triển
khai, các cơ quan quản lý lý lịch tư pháp thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký cấp
Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Sở Tư pháp.
Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2016.
7. Nâng cấp hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến về động sản
(trừ tàu bay, tàu biển)
Nâng cấp Phần mềm Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đáp ứng mức độ
4 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ
người dân, doanh nghiệp khi đăng ký và tra cứu thông tin về đăng ký giao dịch
bảo đảm.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.
Thời gian thực hiện: Năm 2016.
8. Xây dựng hệ thống và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực quốc tịch
Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến giải quyết các thủ tục
hành chính về quốc tịch bao gồm: Xin thôi, xin trở lại, xin nhập quốc tịch Việt
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Nam; Xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác
nhận là người gốc Việt Nam.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; các Sở Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.
9. Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Triển khai Dự án “Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản
lý hộ tịch“ giai đoạn 2016 - 2017, trong đó tập trung xây dựng phần mềm đăng
ký hộ tịch dùng chung tại các cơ quan đăng ký hộ tịch; thiết lập hệ thống thông
tin quản lý hộ tịch điện tử toàn quốc (cả 4 cấp chính quyền); triển khai thí điểm
sử dụng phần mềm chuẩn dùng chung và thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch
điện tử thí điểm tại một số địa phương. Chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho việc triển
khai đăng ký khai sinh trên toàn quốc, đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư để cung cấp thông tin khai sinh và tiếp nhận số định danh cá nhân.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; các Sở Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.
10. Triển khai Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt trong Đề án cơ sở dữ liệu hộ
tịch điện tử toàn quốc như: Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch; xây dựng Kế
hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đảm bảo các điều kiện để
triển khai cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử toàn quốc...
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; các Sở Tư pháp; Ủy
ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.
Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
11. Triển khai nâng cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống
nhất từ Trung ương đến địa phương
Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhằm đảm bảo phù hợp với
các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và
Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
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Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm
soát thủ tục hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Thời gian thực hiện: Năm 2016.
12. Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về
quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại
các cấp chính quyền
Triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại
các cấp chính quyền; xây dựng các biểu mẫu báo cáo về tình hình ứng dụng
công nghệ thông tin tại các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cơ quan hành
chính nhà nước các cấp làm cơ sở cho việc xây dựng Hệ thống thông tin:
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.
13. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với
Cổng dịch vụ công Quốc gia
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
14. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các
đơn vị thuộc Bộ, Ngành để đáp ứng yêu cầu về CNTT và việc thuê dịch vụ
CNTT, tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin
Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục Thi hành án dân sự.
Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục
Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ
chức quán triệt Kế hoạch hành động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao
động đơn vị mình.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các đơn vị có trách
nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai các
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nhiệm vụ của Kế hoạch và đưa các nhiệm vụ này vào Kế hoạch công tác năm
của đơn vị.
2. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, đôn đốc
việc thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ
và Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT của Ngành Tư pháp.
3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch được bố trí từ ngân sách
nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy
định của pháp luật./.
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