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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TƯ PHÁP 

   

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

 

Số: 50 /KH-STP Lạng Sơn, ngày 11  tháng 6  năm 2018 
  

 
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 (Đề án 896) 

năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
 

 
Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về 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; Quyết định số 957/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 của Bộ Tư pháp 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 cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) 
năm 2018; Kế hoạch 57/KH-BCĐ ngày 20/4/2018 của Ban chỉ đạo 896 UBND 
tỉnh Lạng Sơn về 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 có liên quan đến quản lý dân cư năm 
2018, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 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 cơ sở dữ liệu 
liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) năm 2018, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 896/QĐ-TTg 
ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 957/QĐ-BTP ngày 
26/4/2018 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch 57/KH-BCĐ ngày 20/4/2018 của Ban 
chỉ đạo 896 UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Xác định các nội dung cụ thể trong hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch 
để phối hợp thống nhất giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc 
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 năm 2018. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện Đề án 896 phải bám sát Kế hoạch triển khai 
của Bộ Tư pháp và Ban chỉ đạo 896 UBND tỉnh Lạng Sơn; bảo đảm tính kịp 
thời, thống nhất, hiệu quả; 

- Các hoạt động triển khai Đề án 896 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của Sở gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách 
nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. 
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II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến về 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 (Đề án 896) 

Tổ chức tuyên truyền về Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 
2013- 2020; 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 
và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; vị trí, tầm quan trọng 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, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi 
hành pháp luật và các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong 
triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác phối hợp thu thập, cập 
nhật thông tin dân cư 

Xây dựng các Công văn chỉ đạo các Phòng tư pháp cấp huyện, UBND cấp 
xã thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Công an trong việc thu thập, 
kiểm tra, đối chiếu thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai sót khác trong giấy tờ 
công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân theo đúng 
quy định của pháp luật, đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông 
tin dân cư. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018. 

b) Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 164/QĐ-
UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động 
của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2018. 
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3. Tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” 
trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng 
ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn bàn tỉnh Lạng Sơn 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/7/2016 của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 
quốc” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 03/4/2017 
của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam 
về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn bàn tỉnh Lạng 
Sơn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung để 
cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh và cung cấp dữ liệu 
cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2018. 

4. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: sau khi Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch. 

5. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt Đề án “ Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn”  đặc biệt là đăng ký khai sinh – cấp số 
định danh cá nhân cho trẻ em. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tham mưu Lãnh đạo 
Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 
phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện kịp 
thời các nội dung của Kế hoạch; Xử lý các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị 
trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 
pháp theo dõi, đôn đốc các đơn vị việc triển khai thực hiện Đề án 896; lập dự trù 
kinh phí đảm bảo kịp thời cho công tác này theo quy định. 

3. Các phòng, đơn vị có liên quan của Sở phối hợp với phòng Hành 
chính tư pháp tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở trong việc tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch này 
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4. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch này, xây 
dựng Kế hoạch triển khai tại địa phương mình. 

Trên đây là 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 (Đề án 896) năm 2018 của Sở Tư pháp./. 

 

 Nơi nhận:       
- Bộ Tư pháp; 
- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội) ; 
- VP UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;   
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  
- Trang TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

   
 
 
 
 

  
 Nguyễn Thanh Sơn 
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