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KE bACH 
Triên khai thyc hiên Dê an tng the don giãn hóa 

thu tiic hành chInh, giy to' cong dan và các co so' d& 1iu 
lien quan den quail l dan ctr nám 2020 

Thirc hin K hoach s 641KH-UBNDngày15/6/2020 cüa W ban nhân 
dan tinh Ninh BInh v triên khai thirc hin Dê an tong the dcm gián hóa thu tic 
hãnh chInh, giây t cong dan và các Co s& dü Iiu lien quan den quãn 1> dan Cu 

näm 2020, U ban nhân dan huyn Kim Scm xây dirng kê hoch triên khai thirc 
hiên nhu sau: 

I. MIJC DId, YEU CAU 
1. Trin khai thirc hin có hiu qua Dé an don giãn hóa thu tic hãnh 

chinh, giây t? cong dan và các dft 1iu lien quan den quãn l d cm, gop phân 
tang cithng cong tác quân 1 nhà nuc ye dan cm, thüc day phát triên kinh té - 
xA hi, cãi each hành chinh, xây dimg ChInh phü din tmr, dam bâo quOc phOng, 
an ninh và dáp rng yen câu chInh dáng cüa cong dan. 

2. Tang cuOng sr phôi hçip giUa các co quan, ban, ngânh lien quan, UT 
ban nhân dan các xâ, thj trãn và nâng cao trách nhim cña ngithi dan trong vic 
cung cap thông tin ye dan eli; dam bâo si,r dông b, thông nhât trong triên khai 
xây dçrng Ca s& dtt 1iu quôc gia ye dan cm v&i các ca sâ dü 1iu chuyên ngành 
vàCOngDjchviicôngquôcgia. 

II. NQI DUNG, BIN PHAP VA PHAN CONG NHIM VJ 
1. Cong an huyn 
- Chü trI, phôi hcip vi các Ca quan, ban, ngành lien quan, U ban nhãn 

dan các xa, thi trân thu thp, cp nht, chinh siravà kiêm tra, phüc tra thông tin 
cong dan dam bão day dü, kp thai, chinh xác dé nhp vào Ca s& d 1iu quôc 
gia ye dan Cu; to chuc tuyên truyên trong các co quan, dan vj và den to'ng h 
gia dInh, ngithi dan ye vj trI, vai trO cüa Co sâ dü lieu quôc gia ye dan cm, ye 
quyên, nghia vm cUa co quail, to chirc, cá nhân trong xây dirng, quân l và khai 
thác Ca sâ dCt lieu quôc giavê dan cm. 

- Phôi hqp vâi các don vi có lien quan trong triên khai két nOi h thông 
Can CTX6C cong dan, cac ca s& d lieu chuyên ngãnh dâ xây dirng vói h thông 
Ca sâ d lieu quôc gia v dan cm và kêt nôi v&i Cong Djch vi cOng quôc gia 
d phiic vi cap so djnh danh cá nhãn và giãi quyêt thu tiic hành chInh trirc 
tuyên theo huàng dan, chi dto cua B Cong an. 

- Phân cong can b lam cOng tac quãn 1 dan cm tham gia các l&p dao 
tao, t.p huan do Bô Cong an, Cong an tinh to chi'rc nhàm dáp ungyeu câu, 
nhim vv xây drng, quân l và khai thác Co sâ dü lieu quôc gia ye an cm; 



dông thai, chun bj các diêu kin dé tiêp nhn, triên khai lap dt thiêt bj, phân 
mêm h thông Co si dQ lieu quôc gia v dan cu. 

- Tong hcip tInh hInh, kêt qua triên khai, nhffiig khó khàn, vthng mac và 
nguyen nhân; dê ra nhüng giâi pháp, kiên nghj dê tháo gO', nâng cao hiu qua 
Cong tác, rut ngãn theii gian xây drng Ca sâ dir lieu quôc gia vô dan cii tai  dja 
phuang; tham muu cho Uy ban nhân dan huyn báo cáo Uy ban nhân dan tinh 
(qua Cong an tinh) dê giài quyêt. 

2. Phông Tir pháp 
- Chi dio co quan dng k, quãn 12  h tjch phôi hcip VOj co quan Cong 

an thu thp, kiêm tra, ctôi sánh thông tin co bàn cüa cong dan ducrc thu thp 
vào Co si dü 1iu Quôc gia ye dan cii và giài quyêt nhng ton tai,  sai khác 
trong giây t? cong dan giüa giü lieu h tjch và dtr 1iu cli tr(i, can cizâc cong 
dan dam bào sir tp trung, thông nhât trong thu thp thông tin dan cii. 

- Quãn 1 Co sO' di:r 1iu h tjch din ti'r trên dja bàn huyn; tiêp t11c 
hu&ng dan co quan ctàng k h tjch cap so djnh danh cá nhãn cho tré emkhi 
thijc hin däng k khai sinh theo thâm quyên. 

3. Ban Clii huy quãn sir huyn, B di Biên phông Kim So'n, Hãi di 
2 - B di Biên phông tinh 

Phôi hqp vài Cong an huyn to chirc thu thp, Cp nht, bô sung thông 
tin cña s' quail, cong chüc quOc phông, quân nhân chuyên nghip, cong nhân 
và viên chirc quôc phàng, h. s' quan, binh s5 phiic vi trong Quân di nhân 
dan thuc phm vi, thâm quyên quán l. 

4. Phông Van hoá - Thông tin 
Chü tn, phôi hçip vói Cong an huyn tang cu&ng tuyên truyên ye Lust 

Can CUOC cong dan, Chi thj so 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 cüa ThU tithng 
ChInh phU ye vic tang ci.rO'ng phôi hcip triên khai xây dirng Ca sO' dir 

lieu quôc 
gia ye dan cii, Dê an tong the dm giãn hóa thU tc hành chInh, giy th cong 
dan và các ca sO' dü 1iu lien quan den quãn 1 dan cii, nht là vj trI, vai trô cUa 
DU 1iu quOc gia ye dan cii, ye quyên, nghia v11 cUa CC co quan, t ch(rc, cá 
nhân trong thu thp thông tin ye dan cii, xây dirng, quàn 1 và khai thác Co sO' 
dü lieu quôc gia ye dan cii. 

5. Phông Tài chInh - K hoch 
Can cü khã nang ngân sách, phôi hçrp vâi Cong an huyn và các Ca 

quan, don vj có lien quan tham mini cho U ban nhân dan huyn b tn kinh 
phi dé triên khai thc hin Kê hoch theo quy djnh. 

A A , - A 6. Uy ban nhan dan cac xa, thl tran 
- Tang cuàng cOng Mc tuyên truyên, phô biên, giáo dçic pháp lu.t ye Co 

sO' dr 1iu quôc gia ye dan cii trong các ban, ngành, doàn the và den timg h 
giadlnh. 

- Chi dao  các ban, ngành, doãn the phôi hcip vói 1rc lizcmg Cong an tO 
chuc thu thp, kiêm tra, dOi sánh thông tin cUa cong dan duçic thu thp vào Co 
sO' dO' lieu quOc gia ye an cii; xác ctjnh nhim vi thu thp thông tin dn cii, 
xây diving Co sO' dO' 1iu quôc gia ye dan cii là nhim vi trçng tam cUa cap Uy, 
chInh quyên dja phuang trong näm 2020. 
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- Quãn 1, cp nht, khai thác Cc sâ dU 1iu h tch din tü theo quy 
djnh; chi dao  b phn chuyên mon thrc hiin nghiêm tüc vic. cap so djnh danh 
cho tré em khi giãi quyêt thU tiic dàng k khai sinh. 

- Tong hçp tinh hInh, kêt qua triên khai, nhng khó khän, vixng mac và 
nguyen nhân; kiên nghj các giãi pháp khäc phçic, báo cáo Uy ban nhân dan 
huyn (quan Cong an huyn) dê chi do, giái quyêt. 

IV. To chfrc thu'c hiên 
1. Can cü ni dung Kê hoach nay và chüc nàng, nhim vij dugc giao, 

cac co quan, ban, ngành, doàn the có lien quan và Uy ban nhân dan các xà, thj 
trail xây dirng kê hoach dê tO churc thirc hin nghiêm tUc, hiu qua. 

2. Giao Cong an huyn chU tn, theo dOi, huàng dan, kiêm tra, don dôc 
vic thirc hin Kê hotch nay cUa các ccT quan, ban, ngành lien quan, U' ban 
nhân dan các xã,thj trân; djnh kS' so kêt, tong kêt, tong hcrp kêt qua thirc hin 
báo cáo U ban nhân dan huyn và Cong an tinh theo quy djnh,M" 

No'i nhz?mn: 
- UBND tinh Ninh BInh; 
- Cong an tinh; 
- Thung tnic Huyn üy; 
- TIiung trirc HDND huyn; 
- CT, các PCTUBND huyn; 
- Cãc ca quan, ban, ngành, doàn th & huyn; 
- UBND các xã, thj trn; 
- Luu :VT, CAll. 
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