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THÔNG BÁO  

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, 

Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo  
_____________________________ 

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng  

Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã chủ trì 

cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với 11 điểm cầu tại các bộ, ngành là thành viên 

Ban Chỉ đạo 896 và Ủy ban Dân tộc. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu chính Trụ sở 

Chính phủ, có thành viên Ban Chỉ đạo 896 là đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và đại diện một số 

đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ. 

Sau khi nghe Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 báo cáo tóm tắt tình hình,  

kết quả triển khai Đề án 896 năm 2019, dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ 

đạo năm 2020, ý kiến phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ 

trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 896, ý kiến phát 

biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 có 

ý kiến kết luận như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Năm 2019 là năm hoạt động có có nhiều kết quả nhất, điển hình là: Nhiều 

bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

văn bản để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công 

dân theo các Nghị quyết của Chính phủ; Bộ Công an đã quyết liệt, chủ động bố trí 

nguồn vốn bằng việc rà soát, cắt giảm từ các dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân 

trong giai đoạn 2019 - 2020 và đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết 

định số 366/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc cấp số định danh cá nhân mặc dù 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thiện nhưng vẫn được thực hiện rất 

nghiêm túc, nỗ lực, đến nay đã cấp được hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ 

em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cấp được gần 

15 triệu số định danh cho công dân thông qua việc cấp thẻ Căn cước công dân. 

Các địa phương cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư, tính đến tháng 

12 năm 2019, công tác quét phiếu thu thập thông tin dân cư đã được 59 địa 

phương thực hiện, với gần 80 triệu phiếu, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ 

quét phiếu đạt 100% như: Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Dương, Nghệ An, Phú Yên, 

Quảng Ninh, Vĩnh Phúc...  
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  Bộ Công an với vai trò thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo đã chủ động 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại một số địa phương trọng 

điểm; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có 

thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương. Khó 

khăn về nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết (Quyết định 

số 366/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020), theo đó, ngân sách nhà nước cấp cho 

việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện từ năm 2018 đến năm 

2021, riêng nguồn vốn năm 2020 đã cấp đủ.      

Với kết quả nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương sự 

nỗ lực của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 

một số địa phương: Bắc Ninh, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ninh, 

Nghệ An, Vĩnh Phúc… trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, 

kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn cũng như đưa ra các 

giải pháp trong việc hoàn thành việc thu thập và quét phiếu thu thập thông tin dân cư. 

2. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được nêu trên, vẫn còn nhiệm vụ, 

nhóm nhiệm vụ về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chậm tiến độ do 

khó khăn về nguồn vốn; một số bộ, ngành chưa ban hành kế hoạch để thực thi 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định trong các 

Nghị quyết của Chính phủ.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, để tiếp tục hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Chính phủ xác định 

phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng 

tạo, hiệu quả”; năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Đề án 896, trong khi đó, để 

thực hiện Đề án thành công, còn 03 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ rất quan trọng, 

gồm: (i) Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (ii) Thu thập, cập nhật thông 

tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (iii) Ban hành văn bản thực 

thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị mỗi đồng chí thành viên 

Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa thực hiện nhiệm vụ theo 

đúng phương châm hành động của Chính phủ để tạo sự bứt phá, đồng thời thực 

hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan 

trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số,  

xã hội số, Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020,  

sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022 - 2025; 

phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, 

chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, 
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trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định. 

2. Bộ Công an khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về 

bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện 

dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Thông báo số 39/TB-VPCP  

ngày 04 tháng 02 năm 2020. Ngoài nguồn vốn do Bộ Công an đã chủ động cân đối, 

nguồn vốn còn lại Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ  

Tài chính đề xuất bố trí vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025  

theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Các bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để hoàn thành việc ban hành các văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định trong các Nghị 

quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc 

phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình.  

4. Bộ Công an, Bộ Tư pháp cần tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân 

tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân,  

Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trong quá trình nhập dữ liệu công dân, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với 

Bộ Tư pháp và chính quyền các địa phương để bảo đảm thông tin chính xác;  

đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin, Bộ Công an, Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ 

quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công 

dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác 

trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

5. Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định 

của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, giải trình cụ thể các vấn đề liên quan trong tháng 4 năm 2020.   

Các bộ, ngành, địa phương khi thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896, xây 

dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công 

an và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để việc xây dựng bảo đảm đồng 

bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lắp, xác định các thông tin, dữ liệu cần 

thiết thu thập và phải tương thích, kết nối, tích hợp được với các cơ sở dữ liệu và 

kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có giải pháp bảo vệ bí mật thông 

tin cá nhân.  

6. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và 

cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu quy định cụ thể về thành phần, tên gọi 

và xây dựng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam phù hợp với tình hình thực 

tế, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định để phục vụ thu thập thông tin dân cư trong 

công tác quản lý nhà nước; cần sớm hoàn thành trình Thủ tướng  

Chính phủ việc này.   






