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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 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020 

 

 

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Đề án 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 sơ sở dữ liệu liên quan 

đến quản lý dân cư năm 2020. Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh Phú Thọ ban hành kế 

hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 theo 

đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương. 

Xác định các nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các 

sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị trong việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án 896. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai 

thực hiện đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành thực hiện 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu: 

 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 liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ năm 2020 phải bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 

896 của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị trong việc triển khai thực hiện Đề án 

896 trên địa bàn tỉnh năm 2020 được thực hiện theo Phụ lục kèm theo kế hoạch 

này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện theo kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết theo phụ lục kèm theo kế hoạch 

này, bảo đảm đúng thời hạn. Chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao, định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-77-qd-bcd896-2019-ke-hoach-thuc-hien-de-an-tong-the-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-412839.aspx
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2. Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp kinh phí thực hiện của các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành, thị trong dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền bố 

trí kinh phí thực hiện. 

3. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 896 tỉnh có trách nhiệm 

theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành, thị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả 

báo cáo Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, UBND tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc yêu cầu các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị phản ánh kịp thời với UBND tỉnh 

(qua Công an tỉnh) để xem xét, giải quyết./. 

 

 

 Nơi nhận:  
- BCĐ 896 Trung ương;  

- Bộ Công an; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ 896 tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, NC2 (Tr-60b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Trọng Tấn 
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NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

ĐỀ ÁN 896 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:             /KH-BCĐ896 ngày        tháng 6 năm 

2020 của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Phú Thọ) 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Cơ quan thực hiện 

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

 

1 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 

896 năm 2020 theo các nhiệm vụ được 

giao 

Tháng 

6/2020 

- Ban Chỉ đạo 896 tỉnh 

- Ban Chỉ đạo 896 các        

huyện, thành, thị 

II. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 

 

1 
Tổ chức kiểm tra, phúc tra dữ liệu 

thông tin dân cư 
Quý II/2020 

- Chủ trì: Công an tỉnh. 

- Phối hợp: UBND các 

huyện, thành, thị 

 

2 

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nguồn nhân 

lực phục vụ việc lắp đặt thiết bị, phần 

mềm và đường truyền kết nối các địa 

điểm triển khai của dự án 

Năm 2020 Công an tỉnh 

3 

Tham gia các lớp đào tạo công nghệ, 

tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống 

cơ sở dữ liệu quốc gia vể dân cư 

Quý IV/2020 

- Chủ trì: Công an tỉnh 

- Phối hợp: các sở, ban, 

ngành liên quan 

4 

Hướng dẫn thực hiện Thông tư quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

vê dân cư 

Năm 2020 

(khi có văn 

bản hướng 

dẫn) 

- Chủ trì: Sở Tài chính 

- Phối hợp: Công an 

tỉnh, các cơ quan có 

liên quan 

5 
Tiếp tục triển khai thực hiện cấp số 

định danh cá nhân 
Năm 2020 

- Chủ trì: Sở Tư pháp, 

Công an tỉnh. 

- Phối hợp: UBND các 

huyện, thành, thị 

III. RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ 

1 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân. 

Năm 2020 

(khi có văn 

bản hướng 

dẫn) 

Các Sở, ban, ngành: 

Nội vụ; Khoa học và 

Công nghệ, Giao thông 

vận tải; Bộ CHQS tỉnh; 

Giáo dục và Đào tạo; 

Tài nguyên và Môi 

trường; Thông tin và 

Truyền thông, Lao 

động Thương và Xã 

hội; Nông nghiệp và 

PTNT;  Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh 
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IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

1 

Tiếp tục triển khai công tác truyền 

thông về Luật Căn cước công dân, Chỉ 

thị số 07/CT- TTg về Đề án 896 và dự 

án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Năm 2020 

- Chủ trì: Sở Thông tin 

và Truyền thông, BCĐ 

896 các huyện, thành, 

thị 

- Phối hợp: Công an 

tỉnh, Sở Tư pháp, Đài 

PT&TH tỉnh 

2 

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Đề án 896; hướng dẫn, xử lý các 

khó khăn, vướng mắc của các huyện, 

thành, thị, các sở, ban, ngành có liên 

quan, trong quá trình triển khai thực 

hiện Đề án 896 

Năm 2020 

- Chủ trì: Công an tỉnh 

- Phối hợp: thành viên 

Ban Chỉ đạo 896 tỉnh, 

Văn phòng UBND 

tỉnh; các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

3 

Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 

2020, giai đoạn 2013 - 2020 và triển 

khai nhiệm vụ trong những năm tiếp 

theo 

Tháng 

12/2020 

- Chủ trì: Công an tỉnh 

- Phối hợp: các sở, ban, 

ngành, Ban Chỉ đạo các 

huyện, thành, thị 
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