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BÁO CÁO 

Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình 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" 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc 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”; 

Thực hiện Văn bản số 359/UBND-VP8 ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc sơ kết 06 tháng đầu năm về tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện Đề án 06, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÍNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai: 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế 

hoạch số 683/KH-SGTVT  ngày 18/4/2022 về việc 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” để làm căn 

cứ triển khai trong toàn đơn vị. 

- Thực hiện Thông báo số 124/TB-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc 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 năm 

2030”. Sở Giao thông vận tải đã đăng ký các nội dung để triển khai thực hiện Đề 

án 06 trong năm 2022 tại Văn bản số 885/SGTVT-VPS ngày 09/5/2022. 

- Sở đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-SGTVT ngày 01/6/2022 về việc 

thành lập Tổ công tác 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". Qua đó, Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo, yêu 

cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung, nhiệm vụ của Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch của UBND tỉnh 

và Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP của tỉnh. 
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2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Công tác tuyên truyền:  

- Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở thường xuyên tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể 

cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan thông qua các cuộc họp 

giao ban, chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết 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 nói chung và mục đích tích hợp 

dữ liệu thông tin vào giải quyết các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giao thông vận tải nói riêng; các nhiệm vụ của ngành trong triển khai 

thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Sở đăng tải các nội dung liên quan 

đến Đề án 06 trên Trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ công chức, viên chức 

cơ quan và các tổ chức, cá nhân biết. 

- Cán bộ tiếp dận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thường 

xuyên tuyên truyền cho người dân nắm bắt, hiểu biết những tiện ích của việc ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong việc thực hiện các thủ tục 

hành chính. 

2.2. Việc rà soát quy định pháp luật: 

Sở GTVT đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và từng cán bộ, công chức, 

viên chức thường xuyên nghiên cứu, rà soát, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở 

đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử và phát triển kinh tế - xã hội. 

2.3. Việc số hoá hồ sơ: 

- Sở GTVT đã yêu cầu các phòng chuyên môn thực hiện số hoá và tái sử 

dụng kết quả số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông 

tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, 

cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở 

Thông tin và truyền thông, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh nghiên 

cứu tích hợp, cung cấp dịch vụ công ưu tiên trên cổng dịch vụ công quốc gia đối 

với thủ tục cấp, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Hiện nay, đa phần các 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành giao thông 

đều đang thực hiện trên các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành. 

2.4. Về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất: 

- Về nguồn nhân lực: Sở Giao thông vận tải bố trí 05 công chức tham gia 

quy trình thực hiện dịch vụ công, gồm 02 công chức tiếp nhận hồ sơ và 03 công 

chức được phân công kiêm nhiệm nhiệm vụ liên quan đến quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính. 
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- Về cơ sở vật chất: Sở Giao thông vận tải đã trang bị đường truyền internet 

riêng, 01 máy tính chủ và 05 máy vi tính, 03 máy in GPLX chuyên dùng, 02 máy 

in tài liệu. Trang bị bổ sung 01 máy vi tính có kết nối internet đặt tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công để người dân có thể tra cứu, khai báo trực tuyến khi thực 

hiện các thủ tục hành chính. Hiện Sở đang làm thủ tục trang bị thêm 01 máy in 

GPLX chuyên dùng lắp đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để 

thực hiện in GPLX trực tiếp để trả cho công dân. 

2.5. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC 

- Về dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải có 01/25 dịch 

vụ công thiết yếu được ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với 

cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp bộ, cấp tỉnh là thủ tục: Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Qua đó, trong 06 

tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến 15/6/2022) tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công, Sở Giao thông vận tải ước kết quả tiếp nhận: 5283 hồ sơ liên quan đến 

việc cấp, đổi giấy phép lái xe; hồ sơ đã giải quyết: 4822 hồ sơ; hồ sơ chưa đến hạn 

giải quyết: 461 hồ sơ. 

- Qua tổng hợp không có hồ sơ tồn đọng hoặc quá hạn, không có phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức và công dân về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính của Sở. Tuy nhiên, việc người dân đăng ký giải quyết thủ tục cấp, đổi giấy 

phép lái xe qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm: Hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu 

số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có liên 

quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính.  Bố trí cán bộ công chức trẻ làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực 

hiện Đề án. 

2. Hạn chế: Do việc tích hợp phần mềm của Tỉnh và Bộ Giao thông vận tải 

chưa thực hiện được nên công dân mới chỉ thực hiện đăng ký để thực hiện thủ tục 

cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công của tỉnh còn việc xử lý quá trình cấp đổi 

thực hiện trên phần mềm chuyên dụng của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Mặt 

khác theo quy định tại điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của 

Bộ Giao thông vận tải quy định yêu cầu người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ 

quan cấp giấy phép lái xe, do vậy người đăng ký trực tuyến vẫn phải đến cơ quan 

quản lý cấp đổi để thực hiện việc chụp ảnh, ảnh hưởng đến việc triển khai dịch vụ 

công cấp độ 3, 4 của Sở. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- Tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành 

chính, nhất là thủ tục liên quan đến việc cấp, đổi giấy phép lái xe để người dân 
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hiểu và thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Nam Định. Rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

- Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số của Sở.  

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan: Công an tỉnh, Sở 

Thông tin và truyền thông thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư 

với Cổng dịch công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục 

vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo 

nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. Triển khai tích hợp thông tin quốc gia về dân cư với thủ tục 

cấp giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Hiện nay, trên Cổng dịch vụ công tỉnh Nam Định công dân mới chỉ thực 

hiện đăng ký để thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. Việc xử lý quá trình 

cấp đổi giấy phép lái xe phải thực hiện trên hệ thống thông tin chuyên dụng của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu được chia sẻ, kết nối, Sở Giao 

thông vận tải đề nghị tích hợp phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam với 

Cổng dịch vụ công của tỉnh để thuận lợi cho công dân thực hiện cấp đổi giấy phép 

lái xe thuận lợi, nhanh chóng. 

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình 

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". Sở 

Giao thông vận tải trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh;                               

- Lưu: VT, VPS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Đinh Xuân Hùng 
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