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KẾ HOẠCH
Tập huấn phần mềm thống kê ngành Tư pháp 

và đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp 
quy định một số nội dung về thống kê Ngành Tư pháp; Thực hiện theo chỉ đạo 
của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố về thực hiện đăng ký hộ 
tịch trực tuyến, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ xây dựng kế hoạch tập huấn 
phần mềm thống kê Ngành Tư pháp và đăng ký hộ tịch trực tuyến với nội dung 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
1. Mục đích
- Giúp Công chức Tư pháp – Hộ tịch sử dụng có hiệu quả phần mềm 

thống kê Ngành Tư pháp https://thongke.moj.gov.vn trong việc báo cáo số liệu 
thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp.

- Nâng cao nghiệp vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến cho công chức Tư pháp 
– Hộ tịch 13 xã, phường trên phần mềm của Bộ tư pháp 
https://hotichtructuyen.moj.gov.vn; trao đổi, giải quyết các vướng mắc, bật cập, 
khó khăn trong công tác đăng ký hộ tịch để đưa ra các giải pháp, kiến nghị 
nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu
- Nội dung tập huấn phải thiết thực, tập trung hướng dẫn cho cán bộ tham 

dự các thao tác sử dụng phần mềm thống kê Ngành Tư pháp và đăng ký hộ tịch 
trực tuyến trên phần mềm của Bộ Tư pháp.

- Tập huấn phải có trọng tâm, giải quyết từng nội dung cụ thể, đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung tập huấn: 
- Các thao tác thực hiện báo cáo số liệu thống kê trên phần mềm thống kê 

Ngành Tư pháp https://thongke.moj.gov.vn.

https://thongke.moj.gov.vn/
https://thongke.moj.gov.vn/


- Cách thức truy cập vào website https://hotichtructuyen.moj.gov.vn để 
thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến.

- Thảo luận giải quyết các vướng mắc, bất cập trong công tác đăng ký, 
quản lý hộ tịch.

2. Thành phần tham dự tập huấn
- Công chức phòng Tư pháp thành phố.
- Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chứng thực của UBND 13 xã, phường.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 25/02/2021 (thứ 5).
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ 

(số 159 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 do Phòng Tư 

pháp quản lý.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn phần mềm thống kê ngành Tư pháp và 

đăng ký hộ tịch trực tuyến./.

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 
- UBND tp (b/c);
- UBND các xã, phường;
- Lưu: TP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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