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V/v hướng dẫn tuyên truyền
công tác thu thập thông tin về dân cư
trên Đài Truyền thanh cơ sở

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Theo đề nghị của Công an thành phố Nha Trang tại Công văn số
1645/CATP-QLHC ngày 02/6/2020 về việc phối hợp tuyên truyền công tác thu
thập thông tin về dân cư,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền công tác
thu thập thông tin về dân cư trên Đài Truyền thanh như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
UBND các xã, phường chỉ đạo chuyên trách đài truyền thanh truy cập vào
đường link: http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/ để tải file tuyên
truyền về công tác thu thập thông tin về dân cư đã được Phòng thu âm.
2. Thời gian tuyên truyền:
Thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh 02 lần/tuần, bắt đầu từ ngày
19/6/2020 đến ngày 30/12/2020; giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã
ban hành.
Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật
ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở.
Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên;
- Công an thành phố (b/c);
- Trưởng phòng;
- Đ/c Bình (thu âm);
- Lưu: VT, Nhã, Trâm.
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BÀI TUYÊN TRUYỀN
Về công tác thu thập thông tin về dân cư
(kèm theo Công văn số 717/VHTT-TTCS ngày 16/6/2020
của Phòng Văn hóa và Thông tin)
Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang!
Trong những năm gần đây, trước xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh
tế quốc tế; thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đảng và
Nhà nước ta đã có những đường lối, chủ trương, chính sách để “đi tắt, đón đầu”
trong xây dựng kinh tế, phát triển đất nước và được thể hiện bằng việc quyết tâm
xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh
bạch thông tin, giảm phiền hà, tham nhũng, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ
công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Ở nước ta hiện nay, việc quản lý dân cư do nhiều Bộ, ngành cùng thực
hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa
vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều
cấp cho công dân một loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại
giấy tờ với những con số khác nhau (như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn,
sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã
hội, giấy phép lái xe, các loại thẻ, chứng chỉ,…). Thông tin trong các giấy tờ này
có nội dung trùng lặp về họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch... nên
khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin
trùng nhau, nhưng khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng
một trong các giấy tờ công dân để chứng minh tình trạng nhân thân của mình.
Việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu mới chỉ tập trung vào mục
tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia
sẻ thông tin chung về công dân giữa các cơ sở dữ liệu nên không khắc phục
được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về công dân, không thống nhất về
thông tin cơ bản của một công dân trong các cơ sở dữ liệu, gây lãng phí nguồn
lực về tài chính trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng (mở rộng cơ sở dữ liệu) và
lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều thực hiện việc nhập các dữ liệu
trùng nhau.
Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý dân cư của
các cơ quan quản lý nhà nước, ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký
Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 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. Đề án 896 ra đời đã khẳng định được vai trò quan trọng của Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý
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nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; 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. Và đến
ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Căn
cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Trong đó, quy định Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân
Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin
để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an thống nhất, quản lý.
Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư, ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và
giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn
trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Để đảm
bảo sự đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc, rút ngắn thời gian triển khai, tăng
cường sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và nâng cao trách nhiệm của
công dân trong việc cung cấp thông tin dân cư, ngày 13/3/2017, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg và ngày 05/9/2018, Bộ Công an
đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA về việc tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tiến
độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đánh giá là “tài nguyên quốc gia
đắt giá”, là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số;
do đó, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí, vai trò hết sức
quan trọng của đời sống xã hội, cụ thể như sau:
Thứ nhất, thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản
của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở về dân cư tập trung, thống nhất từ
Trung ương đến địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác,
kịp thời thông tin dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các
chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
Thứ hai, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ quan trọng để các cơ
quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng
nhiều giấy tờ cá nhân nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết
các thủ tục hành chính. Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết
các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có
chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời
gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân, nâng cao chất lượng
phục vụ Nhân dân.
Thứ ba, thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp
phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý chắc biến
động dân cư, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về
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nhân thân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng,
chống tội phạm.
Thứ tư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với mục tiêu, kết
nối chia sẻ thông tin về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các
ngành, lĩnh vực trên toàn quốc, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin
về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư từ ngân sách
nhà nước đối với hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên
ngành. Đồng thời, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần làm giảm khối
lượng hồ sơ giấy tờ đang lưu trữ tại các cơ quan hành chính.
Như vậy, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý nhà nước theo
hướng hiện đại, 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, giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó,
việc thu thập thông tin dân cư có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự
thành công của cả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thực hiện các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh và
UBND thành phố Nha Trang, từ ngày 16/7/2018 đến nay, Công an thành phố
Nha Trang đã tổ chức triển khai thực hiện công tác thu thập thông tin của công
dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Nha Trang để phục vụ công
tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm
hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số nhân khẩu chưa được thu thập
thông tin, dẫn đến chưa đạt 100% theo yêu cầu đề ra.
Vì vậy, để việc triển khai thu thập thông tin công dân được chính xác, kịp
thời cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ đề ra, đồng thời
phục vụ được các nhu cầu, quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi Dự án
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành, đề nghị đại diện các hộ gia đình,
nhân khẩu có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Nha Trang phải có trách
nhiệm tự kiểm tra số nhân khẩu trong hộ khẩu, nếu nhân khẩu nào chưa thực
hiện việc cung cấp thông tin của công dân và chưa khai Phiếu thu thập thông tin
dân cư (Phiếu DC01) thì liên hệ trực tiếp Công an các phường, xã nơi công dân
có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cụ thể, góp phần hoàn thành tiến độ
trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố
Nha Trang./.
Tài liệu do Công an thành phố cung cấp
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