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KẾ HOẠCH
Triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Đăk Tơ Pang.
Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND xã Đăk Tơ
Pang về việc thành lập Ban chỉ đạo 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;
Thực hiện Kế hoạch số 895/KH-CAH ngày 11/ 9/ 2018 của Công an huyện
Kông Chro về việc triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Kông Chro.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thu thập chính xác, đầy đủ các thông tin cơ bản của mỗi công dân có hộ khẩu
thường trú trên địa bàn xã, phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo
quy định của Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
2. Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, phân công trách nhiệm và
phối hợp giữa các thành viên, kịp thời báo cáo, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn
vướng mắc phát sinh trong quá trình thu thập.
3. Việc thu thập, cập nhật thông tin dân cư phải được thực hiện theo đúng quy
trình, quy định của Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công
an, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân,
không được gây phiền hà cho nhân dân, đảm bảo thông tin đời tư cá nhân, quản lý an
toàn dữ liệu thu thập được.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CSDLQG về dân cư.
1.1 Tuyên truyền, phổ biến luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn
Luật căn cước công dân và quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân, về
cơ sở DLQG về dân cư đến từng hộ gia đình, tạo sự đồng thuận giữa các cấp, các
ngành và sự ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: tháng 9,10 năm 2018.
1.2 Tổ chức họp Ban chỉ đạo hướng dẫn thu thập thông tin và ghi phiếu.
Thời gian thực hiện: tháng 10/2018
2. Nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện:
- Văn phòng thống kê:
Chịu trách nhiệm trong việc chỉnh sửa thông tin và nhập thông tin thu thập được
vào máy tính phục vụ công tác viết phiếu.
- Trưởng Công an xã:

Chịu trách nhiệm chính trong công tác triển khai thực hiện, hướng dẫn cho Công
an viên và các thành viên khác trong việc thu thập thông tin và chỉnh sửa thông tin bị
thiếu, sai lệch.
Nhận tài liệu, phát thu phiếu thu thập thông tin dân cư, kiểm tra, đối chiếu thông
tin, ký xác nhận phiếu trước khi chuyển đến Công an huyện.
Tăng cường công tác đăng ký, quản lý cư trú, kịp thời bổ sung cập nhật các thông
tin có liên quan đến dân cư vào hồ sơ, sổ sách đang quản lý phục vụ xây dựng
CSDLQG về dân cư.
Thống kê danh sách hộ thu thập thông tin dân cư, nhân hộ khẩu chưa thu thập
thông tin, nhân hộ khẩu thực tế đang cư trú nhưng chưa đăng ký thường trú, nhân hộ
khẩu bị sai lệch thông tin...
Phối hợp với cán bộ tư pháp hộ tịch chỉnh sửa thông tin còn thiếu, bị sai lệch, tạo
điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hiện kê khai thông tin; không gây phiền hà, sách
nhiểu nhân dân trong quá trình thực hiện.
Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã các công việc liên quan trong quá trình thực
hiện.
- Tư pháp – hộ tịch:
Có trách nhiệm phối hợp với Công an xã giải quyết các thủ tục hành chính về hộ
tịch, hộ khẩu, kịp thời bổ sung, điều chỉnh ngay các thông tin cho nhân dân để phục vụ
công tác thu thập thông tin dân cư được chính xác, kịp tiến độ; không gây phiền hà,
sách nhiểu nhân dân trong quá trình thực hiện.
- Các thành viên khác:
Có trách nhiệm phối hợp với Công an xã và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn
của Công an xã và chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo xã, kịp thời báo cáo các trường hợp
sai sót thông tin đển chỉnh sửa kịp thời.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao đồng chí Lê Hải Danh trưởng Công an xã trực tiếp chỉ đạo và tổ chức
thực hiện.
2. Các thành viên khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc
kế hoạch này.
3. Thời gian thực hiện: Việc thu thập thông tin và viết phiếu chậm nhất phải hoàn
thành trước ngày 10/12/2018.
4. Công an xã có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực
hiện và tổng hợp báo cáo tiến độ theo quy định./.
Nơi nhận:
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- Công an huyện;
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