
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CIA LO Doe  Ip - Tiy do - Hnh phñc 

S: /KH-UBND Cz'ra Lô, ngày tháng 8 nàm 2022 

KE bACH 
Tang cuing triên khai, thrc hin Be an phát triên u'ng diing dii' 1iu 

ye dan cu', dnh danh và xác thrc din tfr phiic vi chuyên dôi s quôc gia 
giai doan 2022 - 2025, tam nhIn den nãm 2030 tii cap phtrô'ng cüa thj xã Cira Lô 

Thirc hin K hoich s 523/KH-UBND ngày 2 1/7/2022 cña UBND tinh 
Ngh An ye tang cumg triên khai, thrc hin Dê an phát trin 1rng diing dü 1iu 
ye dan cu, djnh danh và xác thirc din ti:r phiic vi chuyn di s quc gia giai 
doan 2022 - 2025, tam nhIn den nãm 2030 (De an 06/CP) trên dja bàn cp xã, d 
triên khai kp thô'i, thông nhât, hiu qua trên dja bàn thj xã, UBNID thj xä ban 
hành Kê hoach trin khai thuc hién nhu sau: 

I. MuC  IMCH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

- Giao trách nhim cho cp üy, chInE quyn dja phucmg cac phuô'ng xây 
dmg, ban hành kê hoch d chi dto, trin khai thçrc hin D an 06/CP và K 
hotch so 67/KH-UBND ngày 31/03/2022 cüa UBND thj xä ti cp phiRing, bão 
dam tiên d, chat 1uçing. 

- Ttp trung lam sach  dü 1iu dan cu, phát trin Cong dan so tii cap 
phuè'ng, bào dam viêc tIch hçp, kêt nôi, chia sé thông tin giüa Co si di 1iu 
quc gia ye dan cu vi Cng djch vii cong quc gia, H thng Thông tin giâi 
quyêt thu tiic hành chInh tinh. 

- Rà soát vic cung cp djch vi cong dã duçc triên khai ti cp phuô'ng, 
dánh giá mirc d nguii dan tip can,  sir ding djch v11 cOng; dánh giá vuó'ng mc 
trong qua trInh trin khai tü do dê xuât phuang an giâi quyêt phü hcip thirc té ti 
dja phuo'ng. 

- Tp trung tuyên truyn, pM bin rng rãi dn tirng ngthi dan trên dja 
bàn nhtm lam cho ngui dan nhn thüc rö các ni dung D an 06/CP cQng nhu 
igi Ich khi thirc hin D an d ngui dan huOng 1rng tham gia. 

- Nâng cao chit luçing, hiu qua cung cp djch v cong cüa cac Co quan 
hành chInE nhà nithc, dam bào phc vi ngui dan, tO chuc, doanh nghip ngày 
càng t& han, hithng ti chuyên tr giao djch trçrc tip sang giao djch din tir và 
cung cap các djch v1i cong không phii thuc vào thai gian, dja gii hành chinE. 

- Dtu tu ht tng, trang thit bj và dào tto ngun nhân 1?c  phc  v  triên 
khai f an 06/CP ti cp phuOng mt cach toàn din, hiu qua, dáp irng theo 
dung chi tiéu, tin d d ra. 

2. Yêu cu 
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- Huy dng sir vâo cuc cüa câ h thng chInh trj ttir thj xã den c si, d.c 
bit nguii dirng du các phông, ban, ngành, UBND các phumg trong cong tác 
chi dto, trin khai thirc hin các nhim vi ducc giao. 

- Ngithi dirng du cp üy, chInh quyn phrnmg chju trách nhim v tin 
d, cht luçing, hiu qua các ni dung D an O6ICP trên dja bàn cap phumg 
quân 1. 

- Các phông, ban, ngành, cci quan, &m vj, UBND các phung chü dng 
pMi hcip chit chë, thung xuyên trong vic trin khai thirc hin các ni dung 
lien quan dn vic trin khai D an 06/CP tai  c.p phung. 

II. DOl TU'QNG, PHIM VI, NQI DUNG THIXC HIN 

1. EMi ttrçrng thi'c hin 

Uy ban nhân dan các phuông trên dja bàn thj xã Cüa Lô. 

2. Pham vi thtrc hiên 

Trin khai thirc hin, hoàn thành các chi tiêu, nhim vi theo tin d ti Dê 
an 06/CP, ke hoach triên khai thuc hin D an 06/CP cüa UBND tinh, UBND thj 
xã, UBND phung và các van bàn chi dto, huó'ng dn thirc hin Dê an 06/CP 
cüa các don vj lien quan di vôi cp phuäng. 

3. Ni dung trQng tam thirc hin 

3.1. Tang cithng ddy mgnh các hoçit dng tuyên truyên Dé an 06/CT; ho 
trçr ngu'ài dan dáng kj tài khoán trén H tho'ng Thong tin giái quyé't th tyc hành 
chInh. 

- Ph bin, quán triêt các ni dung Dê an 06/CP, vic triên khai các djch 
vii cOng trrc tuyn cho 100% can b, cong chirc, ngui lao dng ti dcm vi, tr 
do nâng cao nhn thüc, vai trO trách nhim cüa các tQp the, cá nhân trong vic 
tham muu, chi dao,  triên khai thuc hin Dê an 06/CP ti co s. 

- Tip tijc dy mnh các hot dng tuyên truyn ye trin khai D an 06/CP 
vád các hinh thirc tuyên truyn phong phCi, da dng, ni dung tuyên tmyn tp 
trung vào nhUng lqi Ich thiêt thrc cüa vic giài quy& thu tVc  hành chinh müc d 
3, 4 qua Cong djch vi cong quc gia d ngi.thi dan và các t chüc, doanh nghip 
trén da bàn hieu rô ye nhüng tin Ich, quyn 1çi cüa D an 06/CP và tIch crc 
tham gia huâng 1rng. 

- T chirc tuyên truyn bang pa-no, áp-phIch, bang-rOn ti trii s UBND 
các phumg, nhà van hóa các khOi và các triic thrOng khu dan Cu; trin khai bang 
din tir d tuyên truyên ye 25 dich vii cOng thiêt yêu, djnh danh, xác thirc din tO 
và lcii Ich cOa D an 06/CP. 

- Niêm y& cOng khai quy trInh, tin Ich cOa djch vçi cOng ti B phn Tip 
nhn và trã ket qua UBND các phu&ng d nguOi dan tim hiêu, sO ding. 

- Tp hun, bi duong di ngü tuyen tmyn dê to chOc thirc hin phô biên 
rng rãi quan diem chi do, muc tieu D an 06/CP, tin Ich, hi Ich cOa vic sO 
dçtng djch vi cOng trên Cong djch vi.i cOng quc gia. Thành 1p T hithng dn 
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cong dng (nông ct là doàn viên, thanh nien) lam di ngü h trq ngui dan 
dàng k tài khoàn trên Cong djch vii cong quc gia. 

- CácT cong tácD an 06/CP tti các khi chü dng t chüc các hott 
dng trirc tiêp tuyên truyên, hithng dan, ho trq ngiiôi dan sir ding cong ngh s 
và thçrc hin các djch vii cOng trirc tuyn. 

3.2. Trién khai lam sgch dü' lieu dan cu', dáp thig 04 tiêu chI "dzng, 
scich, song" 

(1) Cong an các phng chü tn, phi hçp các don vj lien quan trin khai 
lam sach dü lieu dan cu dam bào 100% dü lieu dan cu "dung, dü, sch, sOng"; 
bão dam 100% dü 1iu cOng dan dugc km trt trong Co sâ dü 1iu quc gia v 
dan cu, duoc cap sO djnh danh Ca nhân. Cii th: 

- Cp nhtt 100% chimg minh nhân dan 09 so dA dugc Cong an tinh cp 
vào Co si dt 1iu quôc gia ye dan cu, phiic vii cong tác cp Can cithc cong dan, 
tránh vic phát sinh xác nhn thông tin giüa the Can cuc cOng dan và thông tin 
chi'rng rninh nhân dan trong các giao djch dan cu, dáp 1rng cOng tác cài cách 
hành chInh. 

- Rà soát lam sch dtr 1iu 100% h có nhiu hm 01 chü h, h không có 
chü h; rà soát xóa, dê nghj Cong an cap trên xóa dü 1iu thông tin cong dan 
trüng trong tinh và trüng ngoi tinh. 

- Ph& hqp Cong an thj xâ tin hành cp Can cithc cong dan (CCCD) cho 
100% cong dan tü dü 14 tui tr& len trén da bàn. Thông báo den 100% cOng 
dan chua duac cp CCCD v so dinh danh Ca nhân. 

- Rà soát lam sch di vth các tru?mg hçp: Mt cong dan có 02 so Can 
cuâc cOng dan; 02 cong dan có cüng mt h so sinh trc; 02 cOng dan có cüng 
mt s Can cuôc cOng dan. 

- Rà soát d nghj Cong an tinh, B Cong an hüy, xác ltp lai  s dnh danh 
cá nhân d& vOi các tru1ng hçip sai gici tinh, sai nãm sinh, sai noi dang k khai 
sinh theo dung quy djnh cüa pháp lut. 

- Rà soát, 1p danh sách d nghj Cong an cp trên khôi phic dt 1iu các 
truO'ng hçip xóa nhm dü lieu trên h thng Co sâ dü 1iu quc gia ye dan cu 
trong qua trInh trin khai lam sach  dü lieu thai gian truc. 

(2) Cong chuc Tu pháp - Ho tjch các phuting phi hçip chtt che, song hành 
vi COng an phu.mg trong vic trin khai lam sch dtr 1iu dan cu, nuOi sng 
ngun di) 1iu; trên CO SO quy dnh cüa pháp luQt v h tjch, tuyên truyen, huó'ng 
dn ngui dan thirc hin dàng k 1i khai sinh d tMng that thông tin cá nhân, 
kjp thai diu chinh, b sung trong Co s dü 1iu dan cu nêu có sai sot. COng 
chuc Tu pháp - H tjch thrc hin khai ti) và cp giy chirng ti) cho cOng dan kp 
thai, dung quy djnh, dng th&i chuyn h so sang Cong an phung dé hung 
dn gia dInh cOng dan xóa di) lieu và thay dôi chü h (neu chi h(5 chêt). 
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(3) Tram Y t, Cong an, Tu pháp các phung phi h?p  thrc hin quy trInh, 
hoãn thành vic "lam sach  d 1iu tiêm chUng Covid-19" và k xác nhn "He 
chiu vcxin". 

(4) Cong an phi.thng ph& hçip UBND phithng b sung các thông tin cong 
dan con thiu lien quan dn h nghèo, cn nghèo vâ ngui có công; cp nht 
thông tin cong dan thuc din hu&ng trc cp tin thuê nhà theo Quyêt djnh sO 
08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tu&ng ChInh phü. 

(5) UBND các phung và Cong an phrning t chüc k và thirc hin quy 
chê phi hçip giQa các don vj, ngành trong cOng tác lam sch dü 1iu dan Cu. 

3.3. Du tu' hçi tá'ng, trang thie't bj và trien khai dào tgo ngun nhán 4i'c 
phyc vy triên khai Dê an 06/CF tgi c4p phu'ô'ng mt cách toàn din 

- B trI dy du kinh phi, may móc, phuo'ng tin, duông truyn d thirc 
hin tip nhn h so trên Cng djch vi cong quc gia di vâi các nhóm djch vi 
cong thit yu tai  các phu&ig. 

- Trin khai dào tao,  bM du0ng, nghip vi cho can b, cOng chüc phu&ng 
có trInh do chuyên mOn vü'ng yang, am hiu v 11th v11c phii trách, dam nhim, 
thithng xuyên duqc cp nht, hung dn thirc hin, khai thác thu t1ic hành chmnh 
thithng xuyên theo van ban hi.rOng dn cüa B, ngành và cap tinh. 

3.4. Day mQnh cip Can czthc cong dan và djnh danh din tzr 

- Tuyên truyn, 4n dng, huâng dn nguii dan thirc hin vic cap Can 
cuôc cong dan và cp ma s djnh danh din tir. 

- T chtrc cAp Can cuâc cong dan dM vth các truYng hçp dü diu kin; 
thông báo so djnh danh cá nhân di vi các trumg hçTp chua dü tui cAp Can 
cithc cOng dan; triên khai cap djnh danh din tü thông qua cong tác cAp môi, cAp 
dôi, cap 'a  CCCD. Phân dâu dn het nAm 2023, 100% ngu6i dan khi thrc hin 
thu tiic hành chinh tai  B phn Mt cua cAp phung dugc djnh danh, xác thirc 
din tü tren h thông djnh danh và xác thirc din t1r cüa BO Cong an da kt ni, 
tIch hp vi COng djch vi cOng quOc gia; không phâi cung cap 'a  các thông tin, 
giây t ye dan cu dã có trong Co s di 1iu quc gia ye dan cu. 

3.5. Tp trung trim khai các giái pháp náng cao hiu qua, kit qua giái 
quyét thi tyc hành chInh và cung cap djch vy cOng try'c tuyn tgi các phu'àng 

- COng an phuô'ng, cOng chüc Tu pháp - H tjch va các linE vrc cO lien 
quan thrc hin t& 02 nhóm thu tiic hath chInh lien thông: Dang k khai sinE - 
dang k thuè'ng tth - cap the bâo hiem y tê cho tré dithi 6 tuôi; Däng k khai tu' - 
xóa dáng k thu&ng trü - tr cap mai tang phi va cac thu tiic hânh chInh khác có 
lien quan len Cong djch vi cong quôc gia, phAn dAu dn näm 2025, 100% ngui 
dan có d 1iu trén h thng Cng djch vi cong quc gia, H thng Thông tin 
giãi quyêt thu tiic hành chinh cAp tinE. 

- To chuc tuyen truyn, huóng dn ngui dan tao  1p tài khoãn tren Cng 
djch vu cong quOc gia. Trong do, phan dâu den ht nãm 2022, 30% ngui dan 
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trên dia bàn ducic tao lap tài khoán; ht nàm 2023, 50% ngui dan trén dja bàn 
duoc tao lap tài khoãn. 

- ChInh quyn các phu?ng phM hçp các doanh nghip vin thông d thirc 
hin vic tuyên truyên, vn dng, hithng dn ngithi dan sr dirng Sim din thoai 
chInh chü. Phn dâu den h& nàm 2022, 80% ngui dan trên dja bàn sir ding Sim 
din thoai chinh chü. 

- Huóng dan, t chüc tip nhn h so' trên Cng djch vi cong quôc gia, 
Cong djch vi cong B Cong an, phn dâu 100% h so däng k thuè'ng trü, dãng 
k tm trCi, thông báo liju tri1, khai báo tam  vng vâ 70% h so trong các linh 
virc khác (dàng kj khai sinh, khai t két hon (hO tich); báo hiêm xâ hói, V te, 
lao dng...) duc thirc hin qua djch vi Cong trirc tuyn. 

III. PHAN CONG NHIM VJ 

1. Van phông HDND-UBND thj xä 

PMi hçp, hithng dn các ni dung chuyên môn, nghip vu v cong tác 
kim soát thu tçic hành chInh, thirc hin co ch mt cira, mt ci:ra lien thông và 
các vn d lien quan dn vic thirc hin CaC djch vi cOng trlrC tuyn theo quy 
djnh vói CáC don vj lien quan trong qua trInh thrc hin k hotCh nay. 

2. Cong an thj xã 

- Huàng dan, don dc, theo dôi, kim tra các CO quan, don vj Co lien quan 
thirc hin k hotch nay dam bâo chat luçrng, hiu qua, dung yêu câu, tiên d; 
tng hgp, báo cáo kt qua thirc hin k hoach. 

- Chi dto, hithng dn Cong an cac phumg th?c hin nghiêm vic lam 
sach dü lieu dan cu, dam bão "dung, dü, sach,  sng"; trin khai hiu qua vic 
tip nhn h so trén Cng djch vi cong quc gia, Cng djch v1i cong Bô Cong 
an cac nhóm djch vi cOng do ngành Cong an cung cap. 

- Bô trI day dü may móc, phuong tin, dung truyn, ngun nhân 1irc cho 
Cong an phuO'ng dáp tmg vic trin khai lam sach  dü lieu dan Cu; tiep nhn, giãi 
quyt h so trên Cng djch v11 cOng quc gia di vi các nhóm djch vi cong 
thit yu do ngành Cong an cung cp. 

- Huing dn các phông, ban, ngành, UBNID các phuông bâo dam an toàn, 
an ninh thông tin trong thirc hin chuyên dôi so, xây dirng ChInh phü din tir, 
chInh quyn din tir, dc bit là cong tác dam báo an ninh, an toán thông tin và 
báo ye bI mat nhà nuâc. 

- Chi dao  Các di nghip vi, Cong an các phung phi hçp các ngành (Tu' 
pháp, Lao d5ng - Thu'cxng binh và Xâ hói, Báo hiém xâ h5i,) thrc hin nghiêm 
các nhóm djch vii cong lien quan dn lien thông thu tiic hành chInh: Däng k 
khai sinh - dãng k thuOng trü - cp the bão hiêm y t cho tré duói 6 tuOi; dang 
k khai tu - xOa dang k thu?ng trü - trq cap mai tang phi và các thu tiic hành 
chInh khác cO lien quan. 
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- Chi dao  Các di nghip vii, Cong an các phix&ng hoân thành vic cp 
Can cuâc cong dan dii vth các trumg hçp dü diêu kin, thông báo so djnh danh 
cá nhân di vi các trung hçip chua dü tui cap Can cuóc cOng dan; triên khai 
cap djnh danh din tü thông qua cong tác cp mth, cap dôi, cap 1ti CCCD. 

3. Phông Tu' pháp 

- Hthng dn, chi do Tu pháp các phung quy trInh thrc hin trên Cng 
djch v cong quOc gia dôi vth các nhóm djch vi công: Dãng k khai sinh; dang 
k khai t1r và dAng k kêt hon. 

- Chü trI, phi hçip các phông, ban, ngành huâng dan, chi do các b phn 
Tu pháp phuèng thrc hin nghiêm vic tip nhn h so lien thông thu tVc  hành 
chInh: Däng k khai sinE - däng k thuing trü - cp the bâo him y t cho tré 
dui 6 tuM; Däng k khai tr - xóa dàng k thuing tri - trg cp mai tang phi và 
các thu tiic hành chInh khác có lien quan trên Cng djch vi cOng quc gia. 

- Chi dao  cOng chirc Tu pháp phtthng phi hçTp ch.t che vó'i Cong an 
phuè'ng trong vic trin khai lam sach  dü 1iu dan cu, nuôi sng ngun dü lieu; 
tang cuO'ng tuyên truyn, hucng dn d ngui dan th?c hin dang k 1i khai 
sinh d thng nht thông tin cá nhan, kjp thai diu chinh, bô sung trong Co so 
dt 1iu quc gia v dan ci.r nu có sai sot. 

4. Phông Tài chInh - K hoch 

Chü trI, phi hçp các phOng, ban, ngành, co quan, don v, UBND các 
phuOng dé xuât, tong hçip trInh cp có thâm quyn b tn kinh phi chi thuO'ng 
xuyên trong dr toán ngân sách nba nuâc hang nãm cüa CáC phOng, ban, ngành, 
co quan, don vj, UBND các phuOng dê thçrc hin K hoach  theo quy dnh cüa 
Lutt ngân sách nhà nuOc và CáC quy djnh có lien quan. 

5. PhOng Van hóa và Thông tin 

- Phi hqp, hithng dn Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông, các 
co quan thông tan, báo chI da phucing, trung uang thutmg trO trên da bàn dy 
manE các boat dng tuyên truyn v trin khai D an 06/CP trên dja bàn thj xã. 
Trong do, tp trung tuyên truyên v lqi jch thit thrc cüa vic giái quyêt thu tc 
hành chInh mirc d 3, 4 qua Cng djch vii cong quc gia d nguOi dan hiu, thçrc 
hin. Ben canh  do, tang cuO'ng cOng tác tuyên truyên dê than dan tham gia dang 
k djnh danh din tcr thông qua cp Can cuOc cong dan và thrc hin trên irng 
dçing VNEID. 

- Phi hop vOi VNPT Cira LO bâo dam ha tng, thrOng truyn kêt ni, 
quán 1, duy trI, vn hành, phát trin nn tang tich hop, chia sé dtt 1iu quc gia 
hoat dng on dinE, dáp üng yêu cu kt n6i, tIch hop, chia sé dü lieu giCa Co sO 
dt lieu quOc gia ye dan cu và CC co sO dtt 1iu quôc gia, co SO dtt lieu chuyên 
ngành, h thông thông tin trong co quan nba nuOc tü thj xâ dn phuOng, phiic vi 
phát trin ChinE phu din t1r, huOng tOi ChInE phu s& thüc d.y chuyn di s tai 
djabànthjxã. 
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- Phi hçp vOi Cong an thj xã, Van phông F]IDND-UBNID thj xã d giãi 
quyt các vn d khó khán, vung mc v quàn 1, k& ni, chia sé dü 1iu dan 
Cu. 

6. Phông Y t Trung tâmy t th xã 

- Hithng dan, chi dio Trung tam Y t thj xa và Tram  Y t phuông "lam 
sach dü lieu tiêm chüng Covid-19" và k xác nhtn "He chiu vc xin". 

- Tiêm chüng vc xin phông Covid-19: Tip tVc  phi hqp vi Cong an thj 
xã, Cong an các phumg thirc hin xác thirc mA djnh danh cong dan và k xác 
nhân "Ho chiêu vac xin diên tr; rà soát, cp nht di.t 1iu COn sai thông tin, 
không dng b duçic vi dU 1iu dan cu. 

- Cong tác tip nhn khám chIta bnh bAo him y t bang the CCCD: 
Thirc hin tuyên truyên cho ngui dan duçc biêt di khám chua bnh bang the 
CCCD; rà soát nâng cap các h thng phân mm khám, chUa bnh bang the 
CCCD; phôi hcp vfii Cong an thj xA, BAo hiêm xA hi th xA dông b dit 1iu bAo 
him y t vi dü lieu dan cu. 

- V thrc hin khai báo CCCD din tu: Tuyên truyên Va yêu câu can b, 
nhân viên ngành Y t phài thirc hin khai báo CCCD din ti:r phiic v cho vic 
quAn 1 cOng dan din tir và ChInh phü din tir. 

- H so sCrc khOe din tir: PhM hçip vri Cong an thj xA; VNPT, Viettel 
Cira Lô và BAo him xA hi thj xA trin khai và dông b dti lieu dan cu vi ho so 
suc khOe din t1r cüa ngui dan trong da bàn th xA. 

7. Uy nhãn nhãn dan các phirô'ng 

- Chi dao  TO cOng tác D an 06/CP các phuèng và tai  các khôi cAn cir CáC 
ni dung tr9ng tam tai Mi1ic 3 Phn II Kê hoch nay d trin khai thurc hin 
nghiêm tüc, hiu qua. Giao nhim vi, trách nhim ci th di vôi tirng thành viên 
TO cong tác, XáC djnh rô mc thai gian hoàn thành. 

- BO trI, huy dng tOi da lirc lucing tham gia thrc hin cac cOng tác tuyên 
truyn, trin khai thirc hin các nhim vi Dê an 06/CP. Thành 1p To huó'ng dn 
cong dng (nông ct là doàn viên, thanh nien) lam di ngü h trçY ngui dan 
dAng k tài khoAn trên Cng djch vu cOng quOc gia. 

- U'u tiên b trI kinh phi, các diu kin cn thi& khác phiic vii vic thurc 
hien các nhiêm vu D an O6ICP trên dia bàn. 

8. Thj doàn 

Chi dao  Doàn thanh niên các phuô'ng trin khai các hoat  dng tuyên 
truyn, van  dng, huóng dn các tng lop nhân dan trên dja bàn th xA cách thCrc 
tao tài khoAn trên Cng djch vi cOng quc gia; hInh thirc dAng k, np h so 
trên Cong dch v1i cong quOc gia; mic dIch, ngha vic giAi quyt h so trên 
môi tru&ng din tur. DOng thai, thành 1p các To hurng dn cong dng trirc tip 
tuyên truyn, van  dng, hung dn ngui dan ngay tai  co s. 

10. D ngh VNPT, Viettel, Mobifone Cwa Lô 
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- H trç ti da cho ngui dan trên dia bàn thj xã triên khai toàn din D 
an 06/CP, thay dii thông tin Sim chInh chü phiic vi ngithi dan tto 1p tài khoãn 
trên Cong djch vi cong quc gia. 

- Thành 1p các T cong tác trçrc tip ph6i hçip chInh quyên dja phuang 
các phuing tuyên truyn d ngLthi dan hiu các quy djnh cüa pháp 1ut lien quan 
den vic sir dyng Sim chInh chü dam bão quyn igi sir diing; dng thai, trçrc tip 
huó'ng dn nguôi dan cách thi.'rc thay dM thông tin Sim chInh chü tti nba không 
can dn các da dim nhà mng d ngu?ñ dan d dàng thrc hin. 

IV. TO CHtC TH1YC HIN 

1. Tru&ng các Phông ban, ngành, Thu tru&ng các ca quan, dan vj có lien 
quan, Chu tjch UBND các phithng can cr chüc nãng, nhim vçi duqc phân cong 
và phm vi quail i, xây drng k hoach  cii th d trin khai thrc hin hiu qua, 
báo dam tiên d, cht lucmg. 

2. Ch d thông tin báo cáo 

- Djnh kS'  trtthc ngày 12 hang tháng, theo chüc nàng, nhim v11, các 
Phông, ban, ngành, UBNID các phu?ing báo cáo tInh hInh, kêt qua thirc hin K 
hoach ye To cong tác Dê an 06 thj xà (qua Cong an thj xâ,) d tong hap. 

- Cong an th xâ, VAn phOng HDND-UBND thj xA phi hap tng hap kt 
qua, tham muu UBND thj xA báo cáo UBND tinh tnrOc ngày 15 hang tháng. 

3. Giao Cong an thj xA (cci quan Thu'àng tryc T cOng tác thj xâ) chü trI, 
phôi hap VAn phông HDND-UBND thj xA, Phông vAn hóa và Thông tin, các ca 
quan, dan vj lien quan theo dOi, hucng dan, kiêm tra, don dôc và tng hap báo 
cáo theo quy djnh. 

4. Trong qua trInh t chtrc, thirc hin, nêu có khó khAn, vithng mac, các 
ca quan, dan v, UBND các phtthng kjp thi báo cáo vLBNID thj xã (qua Cong 
an thj xã) dé diiçic hithng dn giái quyk/ 

Nciinhân: 
- Van phOng UBND flnh; 
- Cong an tinh; 
- ThuOng tri,rc Thj üy; 
- Thi.rO'ng trirc HDND thj xä; 
- Các Phó Chü tjch UBND thj xã; 
- Van phOng HDND-UBND thj xã; 
- Các phOng, ban, nganh, Ca quan cap th; 
- UBND các phuO'ng; 
- Li.ru: VT,CATX 
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