UBND TỈNH THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO 896

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 123 /KH-BCĐ

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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
Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt 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 giai đoạn
2013- 2020 (Đề án 896); 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; Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của
Trưởng Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về Ban hành 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. Ban Chỉ đạo 896 tỉnh
Thanh Hóa (viết tắt BCĐ 896 tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề
án 896 năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc triển khai thực hiện Đề án theo
đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 896 Trung ương.
- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn
thành cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan
có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.
2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ, giải
pháp đã được xác định tại Đề án.
- Việc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo tính khả thi, phát huy
tối đa nguồn nhân lực hiện có của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tình
hình thực tế của địa phương.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai:
- Nội dung cụ thể: Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2020
theo các nhiệm vụ được giao.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020.
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- Cơ quan thực hiện: Văn phòng BCĐ 896 tỉnh.
2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
2.1. Tiến hành kiểm tra, phúc tra dữ liệu thông tin dân cư trên toàn tỉnh;
2.2. Hướng dẫn, đôn đốc việc thu thập thông tin dân cư đối với những
Phiếu thu thập thông tin dân cư (Phiếu DC01) còn tồn đọng và bị sai lệch
thông tin.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.
2.3. Hoàn thành kết nối hệ thống Căn cước công dân, các Cơ sở dữ liệu
chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ cấp số định danh cá
nhân, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên
địa bàn toàn tỉnh.
2.4. Đào tạo, tập huấn, tiếp nhận và sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.
2.5. Tiếp tục cấp số định danh cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư Pháp, Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
3. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của
Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc
phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.
- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Thông
tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng
tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ.
4. Các hoạt động khác
4.1. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về Luật Căn cước công
dân, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị
08/CT-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh, Đề án 896 và Dự án Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư.
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- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Cơ quan Chủ trì: BCĐ 896 tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền
thông, Văn phòng UBND tỉnh.
4.2. Tổ chức các cuộc họp triển khai, sơ kết chuyên đề liên quan đến
Đề án 896 năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng BCĐ 896 tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin
và Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ chức
có liên quan.
4.3. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896; hướng dẫn,
xử lý các khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã,
thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng BCĐ 896 tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo 896 tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan và các đơn vị có liên quan.
4.4. Tổng kết thực hiện Kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 và
triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo.
- 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.
+ Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.
+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng BCĐ 896 tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương.
- 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: Tháng 12/2020.
+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng BCĐ 896 tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: Văn Phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa
phương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và
UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu
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quốc gia về dân cư và 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.
- Triển khai hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực và các điều kiện
cần thiết khác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức
đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý dân cư để
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư.
- Chủ trì, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa Cơ sở
dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên
quan thực hiện trách nhiệm được phân công trong việc triển khai thực hiện
xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Kiểm tra, phúc tra dữ liệu thông tin dân cư đã được thu thập trên địa bàn
toàn tỉnh; hướng dẫn cho các đơn vị trong việc giải quyết những khó khăn,
vướng mắc trong công tác thu thập thông tin dân cư và điều chỉnh những sai lệch
về thông tin dân cư.
2. Sở Tư pháp
- Chủ trì rà soát, chỉnh sửa, đề xuất sửa đổi các văn bản do tỉnh đã ban
hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư một cách hệ thống và hiệu quả; đặc biệt trong giải
quyết các thủ tục hành chính cho người dân.
- Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với cơ quan Công
an thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai khác
trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú.
3. Sở Tài chính
- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan lập dự toán các
hạng mục triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cấp kinh phí
để triển khai và duy trì hoạt động của Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Các sở, ban, ngành
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được giao khẩn
trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin
giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
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- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền
về Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ
tướng Chính phủ, Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh, Đề
án 896 và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị
đến từng hộ gia đình, từng người dân.
- Chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể, UBND cấp xã nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra dữ
liệu thông tin dân cư đã được thu thập trên địa bàn và hoàn thành việc thu thập
bổ sung đối với những hộ gia đình và người dân chưa được thu thập.
- Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc và
nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh (qua Cơ quan thường trực Công an tỉnh) để xem xét giải quyết.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các
ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ
chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc.
2. Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình
hình, kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo 896 Trung ương theo quy định.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về
Văn phòng BCĐ 896 tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 896 tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

TRƯỞNG BAN

- Lưu: VT, KSTTHCNC.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Đình Xứng

