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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2376/KH-BCĐ ngày 27/6/2019 của Ban Chỉ đạo 896 
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (gọi tắt là Đề án 896), Ban Chỉ đạo 896 
huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch với nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện theo 
đúng nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lạng Sơn. 

Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành của các ban, ngành, 
UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai Đề án 896 trên địa bàn huyện. 

2. Yêu Cầu 

Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, các 
thành viên Ban Chỉ đạo 896 theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 
của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề 
án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu 
có liên quan đến quản lý dân cư huyện Hữu Lũng và Quyết định số 1348/QĐ-BCĐ 
ngày 16/4/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 huyện Hữu Lũng ban hành Quy chế 
hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 896 huyện Hữu Lũng. 

Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp 
giữa các cấp, các ngành phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn trong việc 
triển khai thực hiện Đề án 896 trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG  

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2019; kiểm tra, 
đôn đốc; Tổng kết năm 2019 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 
896 năm 2020 trên địa bàn huyện 

a) Phân công thực hiện 

Công an huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 896 huyện) tham mưu, 
đề xuất Ban Chỉ đạo 896 huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch, tổ chức thực 
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hiện; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án, xử lý những 
khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai xây 
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện. 

b) Thời gian thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch trong tháng 7/2019. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn: Từ nay đến hết năm 2019. 

- Tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng Kế hoạch triển khai năm 2020: 
Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh. 

2. Công tác tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền về Đề án tổng thể đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến 
quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau đây gọi tắt 
là Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ); vị trí, tầm quan trọng của Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong việc thu thập thông tin, xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư. 

a) Phân công thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Viết tin, bài, phóng 
sự và dành thời lượng phù hợp cho việc tuyên truyền, phổ biến về Đề án 896, Chỉ 
thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến về Đề án 896, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 

3. Công tác đào tạo, tập huấn: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán 
bộ, công chức sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

a) Phân công thực hiện 

- Công an huyện cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn báo cáo viên sử dụng 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Công an tỉnh tổ chức; xây dựng Kế hoạch tổ 
chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư cho đội ngũ cán 
bộ trực tiếp sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Công an huyện, công 
an các xã, thị trấn. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp Công an huyện dự trù kinh phí tổ 
chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
cho đội ngũ Công an xã, thị trấn. 

b) Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2019. 
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4. Triển khai thu thập, cập nhật thông tin dân cư và cấp số định danh cá 
nhân: Tiếp tục triển khai thu thập thông tin dân cư và cập nhật vào hệ thống cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 4.1 Phân công thực hiện: 

 a) Công an huyện 

 - Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tiếp tục thu thập thông tin dân cư, chuẩn 
bị cho việc quét (Scan) Phiếu thu thập thông tin dân cư và cập nhật vào hệ thống 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 - Phối hợp với cơ quan liên quan bố trí lắp đặt trang thiết bị, đường truyền 
của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ Công an tỉnh đến Công an huyện và 
từ Công an huyện đến Công an các xã, thị trấn để kết nối, cập nhật thông tin vào hệ 
thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiến hành cấp số định danh cá nhân. 

 b) Phòng Tư pháp huyện: Tiếp tục thực hiện giải quyết và chỉ đạo Tư pháp 
cấp xã giải quyết những thiếu sót, sai lệch thông tin về nhân thân trong các giấy tờ 
công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, chứng minh nhân dân; Thực hiện 
nghiêm túc quy định về quản lý, đăng ký khai sinh nhất là thông tin liên quan đến 
số định danh cá nhân đối với trẻ em khi đăng ký khai sinh. 

 c) Các ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 896 huyện phối hợp chặt chẽ 
với Công an huyện trong triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thực 
hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1348/QĐ-BCĐ ngày 
16/4/2018  của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 huyện Hữu Lũng về việc ban hành Quy 
chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 huyện Hữu Lũng. 

 d) UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an xã, thị trấn hoàn thành việc thu 
thập thông tin dân cư trên địa bàn để kịp thời cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. 

 4.2 Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2019. 

 5. Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên 
ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư   

Các ban, ngành có báo cáo đề xuất bằng văn bản nhu cầu kết nối, chia sẻ 
thông tin giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
gửi về Ban Chỉ đạo 896 huyện (qua Công an huyện) trước ngày 30/9/2019 để tham 
mưu trình Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo 896 huyện đề nghị với 
Ban Chỉ đạo 896 tỉnh chỉ đạo thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công an huyện (Cơ quan Thường trực 896 huyện) 

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức 
thực hiện Kế hoạch này; 

- Phối hợp Phòng tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí, báo cáo 
UBND huyện xem xét, quyết định; 



 4 

- Kịp thời tham mưu giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và 
những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo 
định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh. 

2. Trên cơ sở dự toán kinh phí của Công an huyện, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch có trách nhiệm thẩm định báo cáo UBND huyện xem xét, phân bổ kinh phí 
theo quy định đảm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, đúng tiến độ. 

3. Các ban, ngành, đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo 896 huyện, UBND 
các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện 
trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình; Kết quả báo cáo về Công an 
huyện (Cơ quan Thường trực 896 huyện) trước ngày 30/9/2019 để theo dõi, tổng 
hợp chung./. 

  

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Thường trực Ban chỉ đạo 896 tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Các thành viên Ban chỉ đạo 896 huyện; 
- Thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ 896 huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: QLHC. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Long Văn Sơn 
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