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Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2013 
  

QUYẾT ĐỊNH 
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 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. 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 với 
những nội dung cơ bản sau đây: 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI 
1. Quan điểm chỉ đạo 
a) Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 
đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư theo hướng 
đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ 
tục hành chính; 

b) Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong từng giai đoạn và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; 
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c) Bảo đảm thống nhất về quản lý dân cư, theo đó, thông tin cơ bản về công dân 
phải được quản lý tập trung, thống nhất từ khi công dân sinh ra (đăng ký khai sinh) đến 
khi chết (đăng ký việc tử) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các Bộ, ngành, 
địa phương được quyền khai thác các thông tin cơ bản về công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ 
tục hành chính; 

d) Ưu tiên nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện 
cấp số định danh cá nhân, trên cơ sở kế thừa và phát triển hạ tầng đã có sẵn, bảo 
đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Mục tiêu 
a) Mục tiêu tổng quát 
Tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo 

hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; 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; đồng thời, góp phần phát 
triển Chính phủ điện tử; 

b) Mục tiêu cụ thể 
- Giai đoạn 2013 - 2014: 
+ Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; cấp, quản lý, sử dụng số định danh cá nhân. Trong đó, tập trung xây dựng, 
trình Quốc hội thông qua dự án Luật Hộ tịch; xây dựng, trình Chính phủ ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 
về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số 
định danh cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng; 

+ Hoàn thành việc hệ thống hóa, rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và 
các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành; 
đề xuất phương 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; 

+ Đề xuất lộ trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các 
văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương 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 để từng 
bước triển khai thực hiện. 

- Giai đoạn 2015 - 2020: 
+ Đến hết năm 2015, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư trong phạm vi cả nước. Từ năm 2016, thực hiện việc nhập 
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thông tin cơ bản về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định 
danh cá nhân. Đến hết năm 2020, thông tin cơ bản của tất cả công dân sẽ được 
nhập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mỗi công dân đều có số 
định danh cá nhân; các cơ quan hành chính nhà nước tại các cấp chính quyền khai 
thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải 
quyết thủ tục hành chính cho công dân; 

+ Hoàn thành việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các 
văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phương 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; 

+ Phát triển ứng dụng Thẻ công dân điện tử hoặc phương tiện điện tử khác để 
giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý hộ tịch, quản lý cư trú, quản lý trật tự 
xã hội và các lĩnh vực có liên quan như: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, 
sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác có liên quan. Từng bước kết nối cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu đến cuối năm 2020, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm các loại giấy tờ công dân khác như: Thẻ 
bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ mã số thuế cá nhân và các giấy tờ khác có 
liên quan. 

3. Phạm vi 
Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 

quan đến quản lý dân cư được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. 
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
1. Giai đoạn 2013 - 2014 
a) Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân 
- Tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Hộ tịch, 

tạo cơ sở pháp lý, xác định nội hàm, giá trị pháp lý của số định danh cá nhân; tiến 
tới khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân 
để cơ quan có thẩm quyền tra cứu những thông tin cơ bản của cá nhân, không cần 
yêu cầu cá nhân xuất trình giấy tờ, hạn chế tối đa việc sao chụp giấy tờ liên quan 
đến cá nhân, giảm thủ tục và chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan.  
- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số 

định danh cá nhân gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Người được cấp số định 
danh cá nhân; cơ quan cấp số định danh cá nhân; tổ chức thực hiện cấp số định 
danh cá nhân và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến quản lý dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư và sử dụng số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. 
Theo đó, từ năm 2016, cơ quan Công an cấp số định danh cá nhân cho công dân 
đăng ký khai sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo quy định tại Dự án 
khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ quan Tư pháp phối hợp với cơ quan 
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Công an cấp số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 01 
tháng 01 năm 2016. 

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, 
ngành, địa phương có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2014 trình Chính phủ. 
b) Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư 
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Cơ quan thực hiện: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông 
tin và Truyền thông, các Bộ, ngành có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2013 trình Chính phủ. 
c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; thực hiện các thủ tục xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
- Xây dựng và phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo 

các yêu cầu sau đây: 
+ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân do Bộ 

Công an xây dựng và quản lý. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng thống 
nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp 
chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân; để tra cứu 
thông tin về công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cho việc xuất trình hoặc 
nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục 
hành chính có thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm tính chính xác và cập nhật.  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản về 
công dân cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu khai thác, sử dụng, 
đồng thời phải bảo đảm về bí mật đời tư theo quy định của pháp luật; 

+ Thiết kế hệ thống và các phần mềm ứng dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư phải đảm bảo tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin theo 
mục tiêu và các tiêu chí, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, khả năng mở rộng các 
trường dữ liệu. Số định danh cá nhân là “chìa khóa” để các ngành và công dân sử 
dụng khi truy cập, kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông 
tin về công dân. 

Công bố thiết kế hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các Bộ, ngành 
có liên quan để chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa 
phương trong việc khai thác, sử dụng, bảo đảm tính cập nhật và tính thống nhất về 
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các thông tin cơ bản của mỗi công dân giữa các cơ sở dữ liệu, tránh trùng lặp về 
thông tin tại các cơ sở dữ liệu; 

+ Xác định quyền truy cập của các Bộ, ngành, địa phương trong việc khai thác, 
sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

+ Xác định lộ trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan trong việc tham gia quản lý, cập 
nhật thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cụ thể như sau:  

Năm 2015, thực hiện triển khai xây dựng và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi toàn quốc; tổ chức tập huấn cho đội ngũ 
Công an xã, phường, thị trấn và Hộ tịch viên về kỹ năng sử dụng và cập nhật thông 
tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Từ năm 2016, tổ chức triển khai nhập thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. Cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác 
lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2016, cơ quan Công an và Tư pháp phối hợp chặt chẽ để 
bảo đảm tính chính xác của thông tin về công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với các trường hợp này. Cơ quan Tư pháp phối hợp với cơ quan Công an 
thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh từ ngày 01 
tháng 01 năm 2016 vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác lập thông tin về 
công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân cho công dân từ 
khi đăng ký khai sinh. 

Việc cập nhật thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ 
được phân công cho các cơ quan có trách nhiệm quản lý thông tin xác lập hoặc 
điều chỉnh biến động về các thông tin đó của công dân thông qua giải quyết thủ tục 
hành chính. 

Khi công dân đăng ký việc tử, cơ quan Tư pháp có trách nhiệm nhập thông tin 
khai tử của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kể từ thời điểm này 
mọi thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ không được 
thay đổi hoặc cập nhật mới mà chỉ có giá trị lưu trữ; 

+ Xác định nguồn lực xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm:  

Dự toán kinh phí xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia; hạng mục đầu tư; phân kỳ 
đầu tư từng năm; nguồn kinh phí bảo đảm. 

Nguồn nhân lực để thực hiện xác lập, cập nhật các thông tin trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, trong đó tập trung chuẩn hóa đội ngũ Hộ tịch viên và Công an 
các cấp để bảo đảm nguồn lực để vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo 
đảm tính chính xác và kịp thời của các thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. 

Nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện biện 
pháp bảo đảm cho việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan; 

- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án khả thi Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

- Thời gian thực hiện:  
+ Thời gian trình Thủ tướng phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư: Tháng 7 năm 2013;  
+ Thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để xây dựng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư được tiến hành từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014. 
d) Hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 

quan đến quản lý dân cư 
- Nội dung hệ thống hóa gồm: 
+ Thống kê các thủ tục hành chính do công dân thực hiện hoặc có yêu cầu cung 

cấp thông tin về công dân thông qua việc điền thông tin công dân trong các mẫu 
đơn, tờ khai hoặc xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy 
tờ công dân,…. 

+ Các giấy tờ công dân là kết quả giải quyết thủ tục hành chính và là thành 
phần hồ sơ của thủ tục hành chính; 

+ Các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư đã, đang và sẽ được triển khai 
xây dựng; 

+ Các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, giấy tờ công 
dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. 

- Cơ quan thực hiện: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân 

và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; 
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013. 
đ) Rà soát và đề xuất phương 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 
- Nội dung rà soát: 
+ Thủ tục hành chính: 
Nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân 

thủ của từng thủ tục hành chính; phân tích cách thức thực hiện thủ tục hành chính 
và thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính, xác định thông tin công dân phải cung 
cấp cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông qua điền mẫu đơn, tờ khai và 
các giấy tờ công dân phải xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng 
thực để chứng minh nhân thân khi thực hiện thủ tục hành chính nhằm phát hiện các 
thông tin công dân bị trùng lặp, chồng chéo khi thực hiện thủ tục hành chính. 
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Đối chiếu để phát hiện sự trùng lặp thông tin giữa việc cung cấp thông tin cho 
cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính với các thông tin về 
công dân được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở giả định về việc khai 
thác, sử dụng thông tin công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nghiên 
cứu, cắt giảm các thông tin về công dân trong mẫu đơn, tờ khai và không yêu cầu 
công dân xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công 
dân khi thực hiện thủ tục hành chính. 

+ Giấy tờ công dân: 
Đánh giá giá trị sử dụng của từng loại giấy tờ công dân và nội dung của từng 

giấy tờ công dân. 
Đánh giá mối quan hệ và mức độ trùng lặp thông tin trên các giấy tờ công dân với 

giấy khai sinh (giấy tờ đầu tiên để xác lập quyền và nghĩa vụ của công dân); giữa các 
giấy tờ công dân với nhau; giữa các giấy tờ công dân là thành phần hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính với giấy tờ công dân là kết quả của thủ tục hành chính. 

Đánh giá mối quan hệ và mức độ trùng lặp giữa thông tin trên các giấy tờ công 
dân với thông tin về công dân sẽ có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đánh giá sự cần thiết, việc cấp, quản lý, sử dụng các giấy tờ công dân theo 
phương thức thủ công với thực trạng và định hướng triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý ngành, lĩnh vực; đồng thời đánh giá trên cơ sở giả định về 
việc các cơ quan hành chính nhà nước đều có thể khai thác, sử dụng thông tin công 
dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu quản lý ngành, lĩnh 
vực đều được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng 
nhằm xem xét loại bỏ giấy tờ không cần thiết, hạn chế việc cấp và sử dụng giấy tờ 
của công dân. 

+ Cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành: 
Đánh giá các thông tin trùng lặp giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được đưa vào 

sử dụng hoặc đang được triển khai xây dựng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
Đối với các cơ sở dữ liệu đang triển khai xây dựng hoặc đang có định hướng 

nghiên cứu, xây dựng, cần đánh giá mức độ sử dụng thông tin công dân tại Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm bớt các trường thông tin trùng lặp. 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đánh giá 
khả năng tương thích để kết nối, khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên giả định Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư đã được đưa vào khai thác, sử dụng. 

Đánh giá và xác định lộ trình thứ tự ưu tiên để đầu tư nguồn lực nâng cấp hoặc 
xây dựng mới các cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư.  

+ Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ 
công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư: 



 
88 CÔNG BÁO/Số 335 + 336/Ngày 18-6-2013 
  

Đánh giá về tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật hiện hành 
về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản 
lý dân cư. 

Đánh giá mức độ tương thích giữa các quy định của pháp luật hiện hành về thủ 
tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư 
trên cơ sở giả định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thiện và được sử 
dụng trong phạm vi toàn quốc.  

- Đề xuất phương 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 và lộ trình cụ thể trong thời gian 
từ năm 2015 đến năm 2020. 

+ Đơn giản hóa thủ tục hành chính: 
Đề xuất loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết và đơn giản hóa 

những thủ tục hành chính không hợp lý để cắt giảm chi phí tuân thủ cho cá nhân, 
tổ chức. 

Đề xuất sửa đổi các mẫu đơn, tờ khai theo hướng giảm các thông tin công dân 
phải khai khi thực hiện thủ tục hành chính. Công dân không phải khai các thông tin 
cơ bản (các thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) mà chỉ cần khai 
số định danh cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tra cứu 
thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành 
chính cho công dân.  

Đề xuất bỏ yêu cầu xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng 
thực giấy tờ công dân trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. Với 
các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi thực hiện thủ tục 
hành chính, công dân không cần mang theo các loại giấy tờ mà toàn bộ thông tin 
trên giấy tờ đó đã được xác lập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cụ thể: Giấy 
khai sinh, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,...  

Đề xuất phương án cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. 
Giảm các bước không cần thiết trong trình tự thực hiện thủ tục hành chính, đặc 

biệt là các bước xác minh về nhân thân công dân. 
Đề xuất các phương án liên thông giải quyết các thủ tục hành chính cho công 

dân để bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và thống nhất quản lý nhà 
nước về công dân, cụ thể: Liên thông giải quyết 03 thủ tục hành chính: Đăng ký 
khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký thường trú cho 
trẻ mới sinh; liên thông trong việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản; liên thông giữa thủ tục hành chính đăng ký việc tử với các thủ tục hành 
chính liên quan đến thừa kế;… 

+ Đơn giản hóa giấy tờ công dân: 
Đơn giản hóa giấy tờ công dân bằng phương thức quản lý thủ công: Xác định 

giấy tờ trung tâm, từ đó thiết kế, bổ sung thêm thông tin còn thiếu từ các giấy tờ 
khác vào để giảm thiểu giấy tờ công dân được cấp. 
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Đơn giản hóa giấy tờ công dân bằng phương thức quản lý hiện đại: Sử dụng 
các công nghệ hiện đại như chíp điện tử tích hợp trên thẻ nhựa hoặc phương tiện 
điện tử, từ đó mở rộng ứng dụng, tích hợp thông tin của nhiều ngành, lĩnh vực để 
thay thế nhiều loại giấy tờ trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành và 
trong tổng thể các ngành, lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư. Đề xuất không 
cấp giấy tờ công dân là kết quả của thủ tục hành chính mà điều chỉnh trực tiếp biến 
động về thông tin trong các cơ sở dữ liệu và cấp trích lục các loại giấy tờ theo nhu 
cầu của người dân. 

+ Phương án đơn giản hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến quản 
lý dân cư: 

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kích hoạt và sử dụng: Đề xuất phương án 
tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các thông tin về công 
dân phục vụ mục tiêu quản lý ngành và phương án thay thế các trường thông tin 
trùng với các trường thông tin đã có tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng số 
định danh cá nhân. 

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang được xây dựng: Bảo đảm khả năng kết 
nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; khai thác, sử dụng thông tin cơ bản của 
công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm việc duy trì các trường 
thông tin trùng lặp, đồng thời tập trung xây dựng các trường thông tin phục vụ 
quản lý ngành, lĩnh vực.  

+ Đề xuất lộ trình triển khai thực hiện và danh mục các văn bản quy phạm pháp 
luật cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ để thực thi 
phương 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. 

- Cơ quan thực hiện: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực 
hiện hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa trong phạm vi chức 
năng quản lý, có mở rộng đến các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
các cơ quan khác. 

- Sản phẩm:  
+ Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ 

liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ. 

+ Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
trình Chính phủ. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 8 năm 2014. 
2. Giai đoạn 2015 - 2020 
a) Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh 

cá nhân 
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- Nội dung: 
+ Triển khai thực hiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ 

trình, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó tập trung nguồn 
lực bảo đảm đến cuối năm 2015 hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi toàn quốc; 

+ Triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân theo lộ trình quy định tại 
Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nghị định của Chính phủ quy 
định về việc cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao thực hiện; 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020; 
- Sản phẩm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân. 
b) Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư  
- Nội dung: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; 
- Cơ quan thực hiện: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các 

địa phương. 
- Sản phẩm:  
+ Các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được xây dựng, vận hành phù 

hợp với lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm khả năng kết 
nối, chia sẻ, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

+ Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp 
có thẩm quyền ban hành để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, các 
cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. 

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình nêu trong Nghị quyết. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 
a) Thành phần Ban chỉ đạo, gồm: 
- Trưởng ban: 01 Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 
- Thành viên là Lãnh đạo cấp Thứ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Tư pháp; 

Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận 
tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam. 
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Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm và được sử dụng con dấu của 
Thủ tướng Chính phủ. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo 
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; 
- Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và chỉ đạo, đôn đốc, hướng 

dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xây dựng kế 
hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án; 

- Cho ý kiến đối với các sản phẩm của Đề án để các Bộ, ngành hoàn thiện trước 
khi trình Chính phủ xem xét, quyết định. Riêng đối với việc xây dựng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thực hiện các nội 
dung của Đề án; 

- Chỉ đạo việc khai thác các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật (nếu 
có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án; 

- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án theo 
nhiệm vụ; theo giai đoạn; hàng năm và sau khi kết thúc Đề án. 

c) Văn phòng Ban Chỉ đạo  
- Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo để giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Văn phòng 

Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Tư pháp. Văn phòng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu 
của Bộ Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

- Nhân sự Văn phòng Ban Chỉ đạo: 
+ Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Phó Chánh Văn 

phòng Ban Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư 
pháp; Lãnh đạo Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 
cư, Bộ Công an; Lãnh đạo Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 01 Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Ngoại giao; 01 Lãnh đạo cấp Vụ của 
Văn phòng Chính phủ. 

Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo sử dụng công chức 
thuộc quyền quản lý của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

+ Nhân sự chuyên trách của Văn phòng Ban Chỉ đạo, gồm: Một số công chức 
của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và công chức biệt phái của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan. Việc điều động, số lượng công chức 
biệt phái và thời gian biệt phái thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Văn phòng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
+ Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Ban Chỉ đạo 

phê duyệt; 
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+ Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo trong việc quản lý và điều phối thực hiện các 
hoạt động của Đề án. 

+ Giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ được giao bảo 
đảm chất lượng và theo đúng tiến độ quy định tại Đề án; 

+ Nghiên cứu, đề xuất cách thức triển khai thực hiện nội dung Đề án trình Ban 
Chỉ đạo xem xét, quyết định và trực tiếp giúp Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức 
hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương triển 
khai thực hiện các nội dung của Đề án; 

+ Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo về việc cho ý kiến đối với các sản phẩm của 
Đề án để các Bộ, ngành hoàn thiện trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định; 

+ Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thực hiện các nội 
dung của Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, tháo gỡ; 

+ Đề xuất Ban Chỉ đạo khai thác các nguồn lực khác từ các nguồn tài trợ (nếu 
có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án; 

+ Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin liên quan đến việc 
triển khai thực hiện Đề án để phục vụ hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; 

+ Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện 
Đề án theo nhiệm vụ; theo giai đoạn; hàng năm và sau khi kết thúc Đề án; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 
- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo do ngân sách 

nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Bộ Tư pháp. 
2. Nguồn lực thực hiện Đề án  
a) Về tài chính 
- Kinh phí cấp cho việc hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản 

hóa và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được bố 
trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo quy 
định hiện hành; 

- Ưu tiên bố trí kinh phí cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 
ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước; 
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từ các quốc gia; 

- Kinh phí thực hiện xây dựng mới, nâng cấp các cơ sở dữ liệu liên quan đến 
quản lý dân cư được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ của các tổ 
chức trong và ngoài nước; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từ các quốc gia; 

- Kinh phí triển khai việc cấp số định danh cá nhân; vận hành và cập nhật thông 
tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bố trí trong dự toán kinh phí thường 
xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ; 
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- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án của các địa phương do ngân 
sách địa phương bảo đảm. 

b) Về nhân lực  
- Đối với Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án: 
+ Công chức của cơ quan thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; 
+ Công chức từ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Ban Chỉ 

đạo quyết định điều động về làm việc tại cơ quan thường trực Văn phòng Ban Chỉ 
đạo theo chế độ biệt phái; 

+ Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tham 
gia với vai trò tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động cụ thể của Đề án; 

+ Huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia trong nước và ngoài nước. 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Nguồn lực chủ yếu là 

đội ngũ công chức thuộc các đơn vị trực tiếp giúp các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước liên quan đến quản lý dân cư; 

- Các địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công các cơ quan 
chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án theo nhiệm vụ 
được giao. 

3. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương 
a) Nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Đề án và các nhiệm vụ theo yêu 

cầu của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án; 
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai các nhiệm 
vụ tại Đề án; 

- Huy động nguồn lực hỗ trợ cho việc triển khai Đề án trong phạm vi Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định việc huy động nguồn lực hỗ trợ 
cho các hoạt động của Đề án thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Chỉ đạo; 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá hàng năm và theo nhiệm vụ, giai đoạn của Đề án 
trong phạm vi Bộ, ngành; 

- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ 
đạo để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án đúng 
tiến độ và có chất lượng. 

b) Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp 
- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách thành 

viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo sau khi có ý kiến của các Bộ, cơ quan 
có liên quan; 
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- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội để thực thi phương 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, đưa vào đề xuất 
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm việc đơn giản hóa 
được thực hiện theo đúng tiến độ đã được Chính phủ thông qua. 

c) Nhiệm vụ của Bộ Công an 
- Soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP; 
- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; tổ chức thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
- Soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số 

định danh cá nhân; 
- Soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

d) Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông 
- Phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, 

địa phương để đảm bảo khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 
- Xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông 

tin để đảm bảo kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống 
thông tin của các Bộ, ngành, địa phương. 

đ) Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ 
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới, sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ để 
thực thi phương 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, đưa vào Chương trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bảo đảm việc đơn giản hóa được thực 
hiện theo đúng tiến độ đã được Chính phủ thông qua; 

e) Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ 
Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính và các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, địa phương có liên quan phân bổ nguồn lực và bảo đảm chế độ, chính 
sách cho những người trực tiếp thực hiện các hoạt động của Đề án; 

g) Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong việc ưu tiên cân đối, bố trí đủ, kịp 
thời ngân sách đầu tư phát triển thực hiện từ ngân sách nhà nước và huy động các 
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nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước; nguồn hỗ trợ phát triển chính 
thức từ các quốc gia cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

h) Nhiệm vụ của Bộ Tài chính  
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên cân đối, bố 

trí đủ và kịp thời kinh phí chi thường xuyên cho việc triển khai thực hiện Đề án đối 
với những hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên; 

i) Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp 
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án và các nhiệm vụ khác theo yêu 

cầu của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án; 
- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

trong việc triển khai thực hiện Đề án; 
- Đẩy mạnh việc thực hiện một cửa điện tử hiện đại, bảo đảm kết nối với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; 
phân bổ nguồn lực về con người và đầu tư nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ 
được giao; 

- Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của các 
cơ quan và đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong việc 
triển khai thực hiện Đề án;  

- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, có 
trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ tại Đề án đúng tiến độ và có chất lượng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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