
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VP Cao Lộc, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, 

cấp, quản lý Căn cước công dân 

 

 

           Kính gửi:   
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Đây 

là 2 dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp 

phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội; hiện nay 2 dự án đang được triển khai đồng bộ, song 

hành, dự kiến được đưa vào vận hành vào thời điểm đầu năm 2021.  

Thực hiện công văn số 1388/UBND-THNC ngày 31/10/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án 

Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý nghĩa, tác dụng của Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý, sử dụng Căn cước công dân 

có gắn chíp điện tử theo công nghệ mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và Nhân dân nhận thức đầy đủ, tạo 

sự đồng thuận và ủng hộ, tự nguyện phối hợp với lực lượng Công an trong việc 

triển khai thực hiện 2 dự án trên địa bàn huyện. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát các thủ tục 

hành chính có yêu cầu cung cấp thông tin công dân; xác định nhu cầu, mức độ khai 

thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chủ động đề xuất sửa đổi các 

văn bản do địa phương ban hành trong công tác chuyên môn, đề xuất phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

3. Công an huyện 

- Tích cực tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án, hoàn 

thành kế hoạch, đúng tiến độ theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Công 

an tỉnh. 

- Tổ chức tiếp nhận thiết bị, phần mềm, tích hợp hệ thống, cử cán bộ tham 

gia các lớp đào tạo, tập huấn công tác vận hành, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư khi Công an tỉnh tổ chức.  
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- Chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng báo cáo, tiến hành sơ kết, 

tổng kết các nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện 2 dự án theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh.  

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an huyện chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để kết nối, chia sẻ thông tin giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại địa phương để phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 

(sau khi có kế hoạch cụ thể của tỉnh); tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng CSDLQG về DC và 

sản xuất, cấp CCCD; quyền, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong 

việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về dân cư... 

5. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an huyện tham mưu cho  

UBND huyện chỉ đạo UBND xã, bộ phận Tư pháp hộ tịch tích cực giải quyết các 

thủ tục về đăng ký, đăng ký lại khai sinh, cải chính hộ tịch nhằm khắc phục việc sai 

lệch thông tin trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu cư trú, căn cước 

công dân… để đảm bảo sự tập trung, thống nhất thông tin công dân; chỉ đạo bộ phận 

Tư pháp hộ tịch phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tiến hành thu thập, cập nhật 

thông tin dân cư ngay sau khi giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch như: Đăng 

ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử, Cải chính hộ tịch… 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu hỗ trợ kinh phí để triển khai thực 

hiện 2 dự án trên địa bàn theo quy định hiện hành. 

7. UBND các xã, thị trấn:  

- Chủ động đảm bảo trụ sở, địa điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD đảm bảo 

đủ diện tích, ánh sáng, thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. 

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với lực lượng Công an làm tốt 

công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án trên địa bàn đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Công an huyện; 

- C, PVP;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TIC̣H 

 
 

 
 
 

Nguyễn Duy Anh 
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