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KẾ HOẠCH 

Triển khai tập huấn tạo tài khoản VneID, Bình Phước Today, Dịch vụ công 

quốc gia và làm sạch dữ liệu trên địa bàn thành phố Đồng Xoài 

  
 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh triển khai, 

thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh triển 

khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển Chính quyền số” từ ngày 

01/6/2022 đến 31/8/2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố 

về Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, lãnh đạo 

360 độ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021, 2022 và định hướng đến 

năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND thành phố 

chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 2022 (bổ sung nội dung theo 

Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh); 

Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND thành phố 

Triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ 

ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022, 

Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy 

mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số”, UBND thành phố ban hành Kế 

hoạch triển khai tập huấn tạo tài khoản VneID, Bình Phước Today, Dịch vụ công 

quốc gia và làm sạch dữ liệu trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hướng dẫn các đơn vị và UBND các phường-xã, Tổ công nghệ số cộng đồng 

biết sử dụng và tạo tài khoản App VneID; tải ứng dụng Bình Phước Today; truy 

cập Cổng Dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn, tạo tài khoản và cập 

nhật, làm sạch dữ liệu (cập nhật CMND/CCCD). 

2. Yêu cầu 

- Biết cách truy cập AppStore hoặc CHPlay; tải và cài đặt phần mềm VneID, 

Bình Phước Today; biết cách đăng ký tài khoản trên App VneID. 
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- Biết cách truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia; biết cách tạo tài khoản 

trên Dịch vụ công quốc gia. 

- Biết tạo tài khoản và hướng dẫn, giúp đỡ người dân đăng ký, sử dụng Cổng 

dịch vụ công quốc gia trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả các cấp và mọi lúc mọi nơi, trên các thiết bị.  

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian 

Trong tháng 6 năm 2022 (chi tiết có phụ biểu kèm theo). 

2. Địa điểm 

- Các phòng ban, đơn vị thành phố: Hội trường Thành uỷ. 

- Các phường-xã: Tại trụ sở UBND các phường-xã. 

3. Thành phần 

3.1. Các phòng ban, đơn vị 

Lãnh đạo và công chức, viên chức, nhân viên các phòng ban, đơn vị. 

3.2. UBND các phường-xã 

- Lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN các phường-xã. 

- Cán bộ, công chức các phường-xã; Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 

các phường-xã 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai tập huấn được từ nguồn ngân sách thành phố năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND. 

- Thành lập Tổ tập huấn thành phố gồm: 01 Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND&UBND, 03 chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin của Văn phòng 

HĐND&UBND, 02 cán bộ Công an thành phố, 05 đoàn viên thanh niên; mời tham 

gia: 01 cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, 01 nhân viên VNPT Bình Phước. 

- Phối hợp với Công an thành phố lên kế hoạch tập huấn, biên soạn tài liệu, in 

tài liệu tổ chức tập huấn cho các phòng ban, đơn vị và UBND các phường-xã. 

- Lập dự trù kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thiện 

chứng từ thanh quyết toán theo quy định. 

- Hỗ trợ kinh phí xăng xe cho cán bộ, công chức và nhân viên hỗ trợ triển 

khai. 

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Tham mưu UBND thành phố giải quyết kinh phí cho Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 

3. Công an thành phố  
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Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND biên soạn tài liệu, cử cán bộ (02 

cán bộ) tham gia phối hợp tổ chức tập huấn. 

4. Đề nghị Thành đoàn  

Chọn cử 05 đoàn viên thanh niên phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

triển khai tổ chức tập huấn. 

5. Ủy ban nhân dân các phường-xã 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm tập huấn. 

- Triệu tập thành phần tham gia tập huấn. 

6. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Bình Phước 

Cử cán bộ, nhân viên hỗ trợ thành phố Đồng Xoài triển khai tập huấn tại các 

đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tập huấn tạo tài khoản VneID, Bình Phước 

Today, Dịch vụ công quốc gia và làm sạch dữ liệu trên địa bàn thành phố Đồng 

Xoài yêu cầu các phòng ban, đơn vị và UBND các phường-xã nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành uỷ; 

- CT, các PCT UBND TP;                                                                                                                      
- Các phòng ban, đơn vị; 

- UBND các phường-xã; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT. 

       CHỦ TỊCH 
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LỊCH TẬP HUẤN TẠO TÀI KHOẢN VNEID, DỊCH VỤ CÔNG  

QUỐC GIA VA LÀM SẠCH DỮ LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /6/2022 của UBND thành phố) 
 

STT Đơn vị Ngày Thời gian Ghi chú 

I UBND các phường-xã 

1 Tân Phú 15/6/2022 Từ 8 giờ đến 11 giờ 30’  

2 Tiến Hưng 15/6/2022 Từ 14 giờ đến 17 giờ 30’  

3 Tân Bình  16/6/2022 Từ 8 giờ đến 11 giờ 30’  

4 Tân Đồng 16/6/2022 Từ 14 giờ đến 17 giờ 30’  

5 Tiến Thành 17/6/2022 Từ 8 giờ đến 11 giờ 30’  

6 Tân Xuân 17/6/2022 Từ 14 giờ đến 17 giờ 30’  

7 Tân Thành 18/6/2022 Từ 8 giờ đến 11 giờ 30’  

8 Tân Thiện 18/6/2022 Từ 14 giờ đến 17 giờ 30’  

II Các phòng ban, đơn vị 

1 
Các phòng 

ban, đơn vị 
22/6/2022 Từ 8 giờ đến 11 giờ 30’ 
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