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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 896 quận Cẩm Lệ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 03 năm 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 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 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;
Căn cứ Quyết định số 5647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 896;
Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động
của các tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Trưởng Công an quận Cẩm Lệ tại Tờ trình số 574/TTrCAQ-QLHC ngày 30 tháng 5 năm 2018 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ
quận Cẩm Lệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 896 quận Cẩm Lệ (sau đây viết tắt
là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên như sau:
1. Trưởng ban: Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.
2. Phó Trưởng ban:
- Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, Phó Trưởng ban Thường trực;
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Phó Trưởng ban;
- Trưởng phòng Tư pháp quận, Phó Trưởng ban.
3. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau đây làm Ủy viên Ban Chi đạo:
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Y tế;
- Đài truyền thanh quận;
- Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Cẩm Lệ.
4. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận;
- Hội Cựu Chiến binh quận;
- Hội Nông dân quận;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận;
- Ban Chỉ huy quân sự quận Cẩm Lệ;
- Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 5;
- Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế làm việc, cơ quan
thường trực của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ thực
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13
tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 5647/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc
tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước về triển khai Đề án 896 tại địa
phương, cụ thể như sau:
a) Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 896 tại quận
Cẩm Lệ nhằm thi hành nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả các nhiệm vụ
được Ban Chỉ đạo 896 phân công và theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg;
b) Chỉ đạo Công an quận Cẩm Lệ tham mưu quy chế làm việc và phối
hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, UBND các phường, tổ chức triển khai
xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định;
c) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản do
thành phố ban hành trong công tác quản lý cư trú 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 cho 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;
d) Chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, UBND các phường căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được giao khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin
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trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ
việc kết nối, chia sẽ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương;
đ) Chỉ đạo Đài truyền thanh quận tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục
pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, từng hộ
gia đình, từng người dân. 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;
e) Định kỳ hàng quý, hàng năm, Ban Chỉ đạo quận có trách nhiệm báo
cáo Ban Chỉ đạo 896 thành phố về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án
896 tại quận Cẩm Lệ;
g) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện
Đề án 896 của Thủ tướng Chính phủ tại quận Cẩm Lệ. Kịp thời động viên, khen
thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, phê bình, xử lý
kỷ luật theo quy định của pháp 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;
h) Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc và nguyên
nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả.
2. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử
dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để triển khai thực hiện
các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và được cung cấp các thông
tin, tài liệu có liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án 896.
3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu nơi cơ quan công
tác theo quy định để điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.
4. Công an quận Cẩm Lệ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách
nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo theo
dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án 896 trên địa bàn quận.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng Công an quận,
Trưởng phòng Tư pháp quận, Chủ tịch UBND các phường và các thành viên
Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường vụ Quận ủy;
- CT và các PCT UBND quận;
- Lưu: VT, PNV, CAQ.
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