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      UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

       Số:  77  /KH-STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày    27      tháng     12      năm 2017
     

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 

số 4999/KH-UBND, ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện
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 giai đoạn 2013 – 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 4999/KH-UBND, ngày 11/12/2017 của UBND
tỉnh Bình Thuận Triển khai  thực hiện 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 giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Bình Thuận, Sở Thông tin
và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia theo Quyết định số 896/QĐ-
TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ 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; Luật căn cước công dân năm 2014, Luật hộ
tịch năm 2014; 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
giai đoạn 2013 – 2020.  

- Bảo đảm thống nhất về quản lý dân cư, theo đó, thông tin cơ bản về
công dân phải được quản lý tập trung, thống nhất từ khi công dân sinh ra (đăng
ký khai sinh) đến khi chết (đăng ký khai tử) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư; bảo đảm quyền khai thác các thông tin cơ bản về công dân trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ
tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính
đáng của công dân trên địa bàn tỉnh.

 - Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh, các cơ
quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm của
người dân trong việc cung cấp thông tin về dân cư, đảm bảo triển khai đúng theo
Kế hoạch số 4999/KH-UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận. 



2. Yêu cầu 

- Tạo sự đồng thuận trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp
nhân dân về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa
vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin về dân cư, xây dựng,
quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành
chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính,
giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần xây dựng và
phát triển Chính phủ điện tử. 

- Đảm bảo hoàn thành các công việc được phân công và đáp ứng yêu cầu
về tiến độ, chất lượng đề ra. 

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ở cơ sở. 

- Thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

II. THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền

 - Tuyên truyền Luật căn cước công dân năm 2014, Luật hộ tịch năm 2014
và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ 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; Chỉ thị số
07/CTTTg 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; Kế hoạch số 4999/KH-
UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai 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 trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý
dân cư theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân
trong thực hiện thủ tục hành chính. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng
của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về
dân cư. Qua đó tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của
nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn; đồng thời, chú trọng tuyên truyền những
điển hình, nhân tố mới, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong quá
trình thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Phản ảnh công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân lực, hạ tầng
kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh;
về sử dụng phần mềm, trang thiết bị thuộc Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân



cư và việc thực hiện quản lý, vận hành, khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tổ chức tập huấn về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu
thập thông tin dân cư tại các địa phương trong tỉnh.

- Tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công
dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, về
những đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Giới thiệu kinh nghiệm trong thực hiện ứng dụng Thẻ công dân điện tử
hoặc phương tiện điện tử khác để giảm giấy tờ công dân trong quản lý hộ tịch,
quản lý cư trú, quản lý trật tự xã hội và các lĩnh vực khác, như: Giấy khai sinh,
giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác có liên quan. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực
gây cản trở việc triển khai thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện 

* Đề nghị Công an tỉnh gửi và phổ biến các tài liệu cần thiết; chủ động
phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền,
truyền thông. 

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối
hợp phòng Văn hoá - Thông tin và Đài truyền thanh- Truyền hình tuyên truyền
đến hộ gia đình, người dân hiểu vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc triển khai, xây
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền, nghĩa vụ cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

* Báo Bình Thuận,  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn
nghệ tăng cường thời  lượng tin,  bài  thời  sự,  phóng sự,  phỏng vấn,  chuyên
mục… tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin về dân
cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuyên
truyền lồng ghép nội dung triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vào các chương trình, chuyên mục. 

* Trung tâm Thông tin (Văn phòng UBND tỉnh) Cập nhật thông tin chỉ
đạo, điều hành của UBND tỉnh; phản ảnh thông tin thực hiện Kế hoạch của các
cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

* Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao,
tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử về chủ trương, đường lối chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư; kết quả hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành, cơ
quan, đơn vị mình.

* UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cung cấp thông tin cho
các cơ quan báo chí về tình hình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia của



địa phương. Chỉ đạo Phòng Văn hoá – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền
hình và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

* Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố:

 Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn
Đài truyền thanh cơ sở phổ biến các văn bản chỉ đạo về xây dựng Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư; kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến
trong thực hiện triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

* Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông)

- Phối hợp với các phòng chuyên môn Công an tỉnh thực hiện các nội
dung tuyên truyền. 

- Tham mưu thực hiện các chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về
công tác tuyên truyền có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chuyển giao tài liệu tiếp nhận từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Công
an tỉnh và cơ quan liên quan, đồng thời hỗ trợ nội dung tuyên truyền đến Đài
Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu
cầu.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai  công tác tuyên truyền thực hiện Kế
hoạch số 4999/KH-UBND của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương cùng phối hợp thực hiện; yêu cầu phòng Văn hoá -
Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và
phòng TTBCXB của Sở nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được
giao trong Kế hoạch này./.

Nơi nhận:      KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);     PHÓ GIÁM ĐỐC
- Công an tỉnh;
- Vp. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Bình Thuận, Đài PT&TH tỉnh; 
- Tạp chí Văn nghệ (Hội VHNT tỉnh);
- UBND các huyện, thành phố;             Dương Tự
- BBT Trang TTĐT các sở, ban, ngành;  
- Các phòng Văn hoá Thông tin;          
- Đài Truyền thanh – Truyền hình
  các huyện,thị xã,  thành phố; 
- GĐ, PGĐ Tự; 
- Lưu VT, Phòng TTBCXB, T.
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