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V/v tăng cường truyền thông
nâng cao nhận thức pháp luật về
quản lý cư trú, quản lý dân cư

T

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí.

Thời gian qua, việc triển khai Luật Cư trú, triển khai Đề 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, giai đoạn
2013 – 2020 (Đề án 896) trên địa bàn tỉnh được thực hiện với nhiều giải pháp nhằm đảm
bảo tiến độ và chất lượng. Công tác tuyên truyền về quản lý cư trú, quản lý dân cư đã
được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền
chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, chủ yếu là lồng ghép; chưa tập trung tuyên
truyền đến các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; nhiều nội dung tuyên
truyền chưa đến được với quần chúng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiếu số.
Để công tác tuyên truyền về quản lý cư trú, quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh đạt
hiệu quả, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và
nhân dân, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện; Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Nhiệm vụ chung
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc
Luật Cư trú; tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp,
cập nhật và khai thác các thông tin dân cư nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, công
chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình
triển khai thực hiện, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
Các hoạt động tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức,
đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tuyên truyền nhằm
chuyển tải thông tin tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công an tỉnh
Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các nội dung tuyên truyền;
cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý cư trú, quản lý dân cư.
Tổ chức tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú,
từng hộ gia đình, người dân về Luật cư trú; về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư; hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư, quản lý cư trú;
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hướng dẫn việc cung cấp thông tin cá nhân để người dân nắm rõ và đồng thuận, phối hợp
trong việc việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin khi có sự thay đổi theo
quy định.
2.2. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở
tiếp tục tuyên truyền: Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú; vị trí,
vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong thu thập thông tin về dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư; tuyên truyền, giới thiệu về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lào Cai để mọi công dân hiểu, đồng thuận và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng CNTT trong hoạt
động tuyên truyền để kịp thời chuyển tải thông tin tới từng người dân.
2.3. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Cư trú và các văn bản có liên quan;
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối
hợp trong quá trình triển khai thực hiện.
Chỉ đạo UBND cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về Luật Cư trú; về vị
trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và
trách nhiệm của Nhân dân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin qua hệ
thống Đài truyền thanh ở cơ sở.
2.4. Các cơ quan thông tin đại chúng
Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Cư trú, về cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư để các cơ quan, tổ chức và mọi công dân hiểu, đồng thuận và thực
hiện đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ nội dung văn bản, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Thông tin TT;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH2 VX1, NC1.
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