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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /STC-VP 

V/v tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 

Đà Nẵng, ngày      tháng 11 năm 2020 

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở 

Ngày 22/10/2020, Ban Chỉ đạo 896 thành phố Đà Nẵng có Công văn số 

259/BCĐ về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Theo đó Ban Chỉ đạo 896 nhận định, đa số cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân đã tiếp cận được những thông tin cơ bản về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, tuy nhiên công tác tuyên truyền, quán triệt về dự án trong thời gian qua 

cũng có nhiều bất cập, hạn chế và hiệu quả chưa cao. 

Theo yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về dự án 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Ban Chỉ đạo 896 thành phố Đà Nẵng, Sở Tài 

chính thành phố Đà Nẵng đề nghị: 

1. Công chức, viên chức, người lao động tiếp tục tích cực nghiên cứu, tuyên 

tuyền về chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, về xây dựng đồng 

bộ các cơ sở dữ liệu dùng chung, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể về 

cải cách hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý 

dân cư giai đoạn 2013-2020. Trong đó đi sâu nghiên cứu, tuyên truyền nội dung về 

đổi mới phương thức quản lý dân cư theo hướng số hóa, có kết nối thông suốt giữa 

các cơ quan đăng ký, quản lý cư trú trên cả nước thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, nhằm thống nhất nhận thức 

trong toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, từ 

đó tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Phòng Tin học và Thống kê đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

các nội dung kèm theo Công văn số 259/BCĐ của Ban Chỉ đạo 896 thành phố Đà 

Nẵng, gồm 

a) Đề cương tuyên truyền, giải đáp câu hỏi, ý kiến kiến nghị, thắc mắc của 

công dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật Cư trú (sửa đổi); dự án Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. 

b) Một số nội dung lớn về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). 

Đề nghị Trưởng các phòng triển khai đến công chức, viên chức, người lao 

động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VBĐT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Nguyễn Thành Trung 
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