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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 liên quan
đến quản lý dân cư năm 2020
Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu qủa 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; Kế hoạch số 180/KH-BCĐ ngày 29/6/2020
của Trưởng Ban chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai về 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 liên quan
đến quản lý dân cư năm 2020. Ban Chỉ đạo 896 huyện Văn Bàn ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Triển khai đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai.
- Xác định các nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của
các phòng, ban ngành, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải
pháp chủ yếu của Đề án 896 trong năm 2020.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp
đã được xác định tại Đề án 896 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm
2020 của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai.
- Các hoạt động triển khai Đề án 896 phải phù hợp với tình hình thực tiễn
của các phòng, ban ngành, địa phương gắn với thời gian và lộ trình cụ thể, đồng
thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.
- Các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí. Chú
trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển
khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020.
- Cơ quan chủ trì, tham mưu: Văn phòng Ban Chỉ đạo.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban ngành, đơn vị có liên quan; Ban Chỉ
đạo 896 các xã, thị trấn.
2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư
2.1. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh, cải chính thống nhất thông tin trong
các loại giấy tờ của công dân để thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin vào
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.
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- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban ngành có liên quan (Phòng Giáo dục
và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và
Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Bảo hiểm xã hội huyện...); UBND các
xã, thị trấn; Công an các xã, thị trấn.
2.2. Tiếp tục thu thập thông tin dân cư đối với số nhân khẩu mới phát
sinh, số trước đây chưa thu thập được thông tin vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về
dân cư
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Công an các xã, thị trấn.
2.3. Tổ chức kiểm tra, phúc tra đánh giá lại chất lượng dữ liệu dân cư
đã được thu thập; bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin còn thiếu hoặc
chưa đúng để bảo đảm chính xác, đủ thông tin trước khi chính thức nhập vào
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Công an các xã, thị trấn.
2.4. Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực phục vụ triển khai thực hiện
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, bố trí, sắp xếp nguồn nhân
lực có chất lượng phục vụ công tác xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư tại 02 cấp huyện, xã
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Công an các xã, thị trấn.
2.5. Khảo sát đơn vị hành chính, địa chỉ lắp đặt đường truyền, máy móc
thiết bị thuộc dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai lắp đặt máy
móc, trang thiết bị, đường truyền của dự án theo vị trí đã khảo sát
- Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Nhà thầu VNPT; Công an các xã, thị trấn.
2.6. Triển khai phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và
đào tạo tập huấn cho cán bộ sử dụng phần mềm
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Nhà thầu VNPT; Công an các xã, thị trấn.
2.7. Triển khai xây dựng Đề án điện tử hóa Tàng thư căn cước công
dân để kết nối dữ liệu căn cước công dân với cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công để phục vụ cấp số định
danh cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phục vụ giải quyết thủ tục
hành chính
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
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- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa,
Thể thao - Truyền thông huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng,
ban ngành có liên quan; Công an các xã, thị trấn.
2.8. Chuẩn bị các điều kiện triển khai cấp thẻ căn cước công dân
- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Công an, Công an tỉnh hướng dẫn
thực hiện.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Công an các xã, thị trấn.
3. Các hoạt động khác
3.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Căn cước công dân,
Chỉ thị số 07/CT-TTg, Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện,
Văn phòng HĐND & UBND huyện, các phòng, ban ngành có liên quan; UBND
các xã, thị trấn.
3.2. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896; hướng dẫn,
xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
- Thời gian kiểm tra: Thường xuyên trong năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban ngành có liên quan; UBND các xã,
thị trấn.
3.3. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến Đề án 896 năm 2020
- Tổ chức các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề liên quan đến Đề án
896 năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban ngành có liên quan; UBND các xã,
thị trấn.
3.4. Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 896 năm 2020 và giai đoạn 2013
- 2020; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo gồm các nội
dung sau
- Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết giai đoạn 2013 - 2020.
- Ban hành Đề cường Báo cáo tổng kết giai đoạn 2013 - 2020.
- Xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2020 và tổng kết Đề án 896 giai đoạn
2013 - 2020.
- Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây
dựng và thực hiện Đề án 896.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch năm 2020, giai đoạn
2013 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban ngành có liên quan; UBND các xã,
thị trấn.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công tại Phần II - Kế hoạch này,
các phòng, ban ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề
án 896 tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.
2. Giao Công an huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 huyện
Văn Bàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa
phương kịp thời báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 huyện (Qua Đội Cảnh
sát QLHC về TTXH - Công an huyện Văn Bàn) để tổng hợp, báo cáo Trưởng
Ban Chỉ đạo 896 huyện xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai;

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

- Phòng PC06 - CAT;
- TT. HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thành viên BCĐ 896 huyện;
- Công an huyện;
- Các phòng, ban ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VNPT huyện;
- Trung tâm VH, TT - TT huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC.
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