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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

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

 

Số:  225  /STP-NV2  Bình Thuận, ngày  15   tháng 02 năm 2023 

V/v cử công chức tham gia đào 
tạo việc rà soát dữ liệu hộ tịch 

 

                                     
                       Kính gửi:  
 

 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.  
 

 

Thực hiện Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu gói thầu số 5 thuộc dự án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh 
Bình Thuận. Ngày 31/12/2022, Sở Tư pháp đã có Quyết định số 308/QĐ-STP về 
việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 05: “Số hóa dữ liệu hộ 
tịch năm 2023” thuộc dự án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh 
Bình Thuận. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển Công 
nghệ FSI (Công ty FSI) là đơn vị trúng thầu gói thầu số 05.  

Trên cơ sở báo cáo tiến độ triển khai thực hiện số hóa theo gói thầu số 5 tại 
các địa phương theo Công văn số 132/2023/BC- FSI  ngày 13/02/2023 của Công 
ty FSI, tính đến nay Công ty FSI đã thực hiện gần hoàn thành scan dữ liệu tại 06 
địa phương nói trên. Qua xem đề nghị của Công ty FSI tại Công văn số 
1502/CV-FSI ngày 15/02/2023 trong việc phối hợp rà soát dữ liệu hộ tịch. Theo 
đó, Công ty FSI sẽ tổ chức tập huấn cho công chức tư pháp - hộ tịch để thực 
hiện việc rà soát, kiểm tra dữ liệu hộ tịch đã được cập nhật trên Phần mềm hộ 
tịch 158 của Bộ Tư pháp tại các huyện, thị xã cụ thể như sau: 

1. Thành phần, thời gian tập huấn: 

- Công chức Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường 
của thị xã La Gi: Vào lúc 9h30 ngày 20/02/2023. 

- Công chức Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn 
của huyện Hàm Tân: Vào lúc 9h30 ngày 21/02/2023. 

- Công chức Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn 
của huyện Tánh Linh: Vào lúc 9h30 ngày 22/02/2023. 

- Công chức Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn 
của huyện Hàm Thuận Nam: Vào lúc 9h30 ngày 23/02/2023. 
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- Công chức Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn 
của huyện Tuy Phong: Vào lúc 10h00 ngày 24/02/2023. 

- Công chức Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã của huyện 
Phú Quý: Vào lúc 8h30 ngày 24/02/2023. 

2. Địa điểm: tại Phòng họp của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã (do 
Phòng Tư pháp bố trí). 

3. Hình thức tập huấn: Đào tạo trực tiếp (riêng địa bàn huyện Phú Quý sẽ 
thực hiện trực tuyến). 

* Tài liệu hướng dẫn rà soát, kiểm tra dữ liệu hộ tịch (gửi kèm theo Công 
văn). 

4. Nhân sự của Công ty FSI sẽ hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn việc rà soát, 
kiểm tra dữ liệu tại các địa phương gồm ông Nguyễn Huy Thành, số điện thoại: 
0965963361 và ông Trần Văn Thanh Cao, số điện thoại: 0332987709. 

Để nắm bắt nghiệp vụ trong việc phối hợp rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông 
tin dữ liệu được số hóa, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 
quan tâm chỉ đạo Phòng Tư pháp bố trí phòng họp, UBND cấp xã cử công chức 
tham dự buổi tập huấn theo đúng thành phần, thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 
- Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh; 
- Trung tâm CNTT&TT (p/h);  
- Lãnh đạo Sở; 
- PTP các huyện, thị xã (như trên);  
- UBND các xã, phường, thị trấn (số hóa); 
- Công ty FSI;  
- Lưu VT, NV2.   

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Văn Đào 

 
   

  
-                                                                                           
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