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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về 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 năm 2030”  
 

 

Ngày 29/4/2022, tại trụ sở UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, 

tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06). Đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 chủ trì Hội nghị. Tham 

dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác và đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sau khi khi nghe đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo và ý 

kiến tham luận của các sở, ngành thành viên Tổ công tác và các đại biểu dự họp, 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luân: 

Biểu dương Công an tỉnh với vai trò là Cơ quan thường trực đã chủ động 

tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an. Biểu dương 

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải và các đơn vị liên quan trong thời gian qua đã nỗ lực triển khai các 

nhiệm vụ của Đề án 06 đã đề ra. Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy vẫn còn một 

số Sở, ngành chưa tích cực vào cuộc, chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện; việc báo cáo hàng tháng của một số đơn vị, địa phương còn chưa thực 

hiện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành bám sát vào quan điểm chỉ 

đạo, mục đích yêu cầu Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ gắn với cải cách 

hành chính và xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, trong 

đó tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp 

ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và 

lợi ích thiết thực của Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích khi sử dụng 

thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để cán bộ, công chức, viên chức, lực 
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lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia thực hiện cấp số 

định danh điện tử cá nhân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ tiện 

ích khác. 

2. Các cấp, các ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 06 

của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 14 tháng 02 năm 2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 

của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế -xã 

hội và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tại Nghị quyết số 

09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra. 

3. Thủ trưởng các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các 

thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06 từ tỉnh đến cơ sở cần phát huy hơn 

nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; làm 

tốt công tác phối hợp, đảm bảo sự liên thông, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, 

địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị chưa có kế hoạch phải khẩn trương xây 

dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển 

khai thực hiện Đề án 06. Công an tỉnh là Cơ quan thường trực Đề án 06 cần 

chủ động, quyết liệt trong công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cập nhật dữ liệu, số hóa cơ sở dữ liệu 

dùng chung tại lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số thuộc kiến trúc Chính quyền 

điện tử của tỉnh để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như Cơ sở 

dữ liệu quốc gia thuộc các lĩnh vực liên quan (kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, 

xây dựng, đất đai, môi trường, tư pháp...); hình thành kho dữ liệu dùng chung 

của tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu các cấp, các ngành, kịp thời phục vụ 

yêu cầu quản lý nhà nước và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

  5. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các 

sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 

việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn, an ninh mạng của tỉnh đủ 

mạnh để kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục sự 

cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; hướng dẫn các 

sở, ngành, địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết truy cập và có kỹ năng cơ bản 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và có tài khoản 

thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công thiết yếu… 

6. Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức 

làm điểm tại một cơ sở khám chữa bệnh về việc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 
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bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế và 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam rồi nhân rộng ra các cơ sở y tế khác; chấp hành 

nghiêm việc thực hiện thông báo lưu trú qua dịch vụ công; chỉ đạo các cơ sở 

tiêm chủng phối hợp với Công an các cấp trong bổ sung, chỉnh sửa, xác thực 

thông tin tiêm chủng phục vụ triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” trong toàn dân.  

7. Các sở, ngành thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh theo chức năng, 

nhiệm vụ đăng ký nội dung công việc thực hiện trong năm 2022 gửi về Công an 

tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2022. Giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp xây 

dựng dự thảo kế hoạch thực hiện của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, trình 

UBND tỉnh trước ngày 18 tháng 5 năm 2022. 

8. Các sở, ngành tổ chức rà soát lại quá trình thực hiện Đề án 06, nếu thấy 

có khó khăn, vướng mắc thì có văn bản đề xuất với Bộ chủ quản theo ngành dọc 

để được hướng dẫn cụ thể. 

9. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các thành viên Tổ 

công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung, chủ động triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, nhất là việc triển khai 25 dịch vụ 

công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo phụ lục tại Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ trước ngày 15 

hằng tháng gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 về Tổ công tác của 

tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và Công an tỉnh tổng hợp trình 

UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng để báo cáo Chính phủ, Bộ Công an. 

Căn cứ các nội dung nêu trong thông báo này, yêu cầu thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP11, VP8. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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