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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 4237 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày  25  tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể 

Đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 

quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Đức Thọ  

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 (gọi tắt là Đề án 896); 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của UBND tỉnh 

về Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ trục hành 

chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai 

đoạn từ nay đến năm 2020. 

Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện, sau khi thống nhất với các cơ 

quan liên quan; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể Đơn 

giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến 

quản lý dân cư trên địa bàn huyện Đức Thọ(gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 huyện), 

gồm các thành viên sau:  

1, Ông Đặng Giang Trung - PCT UBND huyện - Trưởng ban 

2, Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng Công an huyện -  Phó ban thường trực 

3, Ông Trần Cao Cường - Trưởng phòng Tư Pháp - Phó ban 

3, Ông Nghiêm Hoàng Tuấn - Phó CVP Cấp ủy - CQ - Phó ban 

4, Ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Trưởng Công an huyện - Phó ban 

5, Ông Trịnh Xuân Linh - Phó CHT Ban CHQS huyện - Thành viên 

6, Bà Trần Thanh Thủy - Giám đốc TT VHTT huyện - Thành viên 

7, Ông Võ Đức Thuận - Phó Trưởng Cơ quan TC-NV  - Thành viên 
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8, Ông Lê Trung Dũng - Phó Trưởng phòng TCKH - Thành viên 

9, Ông Nguyễn Ngọc Hào - Phó Trưởng phòng LĐTB-XH  - Thành viên 

10, Ông Nguyễn Thế Việt - Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Thành viên 

11, Ông Lương Quang Huy - Phó Trưởng phòng VHTT - Thành viên 

12, Ông Nguyễn Anh Vũ - PGĐ Bảo hiểm xã hội huyện - Thành viên 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 896 huyện: 

1. Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ 

chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, của 

Trung ương, tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 896. 

2. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản do 

địa phương 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 thống nhất, hiệu quả; rà soát các thủ 

tục hành chính có yêu cầu cung cấp thông tin công dân, 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; 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 kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành tại địa phương. 

3. Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tăng cường tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, tập trung tuyên truyền về vị 

trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp thông tin dân cư, xây dựng 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình, 

từng người dân. 

4. Định kỳ hàng quý, hàng năm, Ban Chỉ đạo 896 huyện có trách nhiệm 

báo cáo Ban Chỉ đạo 896 Tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 

896 tại địa bàn huyện. 

5. Kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền động viên, khen thưởng những 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, phê bình, xử lý kỷ luật đối với 

tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác thu thập thông tin dân cư, xây 

dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 896 trên địa bàn huyện.  

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân huyện, 

cơ quan có thẩm quyền giao. 

7. Giao Công an huyện là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 896 huyện 

chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Cấp 

ủy - Chính quyền huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch 
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UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và các thành viên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- BCĐ 896 tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,VP, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Công Hàm 
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