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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” 

 

Thực hiện Công văn số 293/UBND-CA ngày 06/6/2022 của UBND huyện Xuân 

Trường về 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”, Ủy ban nhân dân xã Thọ Nghiệp 

báo cáo kết quả với nội dung như sau: 

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

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND xã 

Thọ Nghiệp đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể: 

- Ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16/03/2022 về việc 

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TT ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt 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” trên địa bàn xã Thọ Nghiệp; 

- Ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 về việc Thành lập 

Tổ công tác, tổ giúp việc Tổ công tác triển khai 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 trên địa bàn xã Thọ Nghiệp; 

- Ban hành Quyết định số Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 10/04/2022 về 

việc Thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc Tổ công tác triển khai 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 tại các xóm trên địa bàn xã Thọ 

Nghiệp; Hiện 13/13 xóm đã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn, xóm. 

- Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai 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. 



- Ban hành Kế hoạch số 15/KH-TCTTKĐA ngày 15/04/2022 về Hoạt động của 

Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022; 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các ban ngành, đoàn thể, cơ sở các xóm đã triển 

khai thực hiện nghiêm túc; lực lượng Công an xã đã làm tốt vai trò thường trực tham 

mưu và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Đến nay, cơ bản đã hoàn 

thành các các nhóm nhiệm vụ đúng theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm 

trong triển khai thực hiện Đề án 06 của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương 

được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân, các doanh nghiệp trên 

địa bàn xã, tạo tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06. 

2. Kết quả các mặt công tác 

- Kết quả điều tra cơ bản, khảo sát: Thọ Nghiệp có 13 xóm, với tổng  dân số là: 

4067 hộ, 14.930 nhân khẩu. Người dân trong xã chủ yếu làm nông nghiệp, số lao 

động trẻ có trí thức đi làm ăn xa, chỉ về địa phương vào các dịp lễ, tết. Công dân có 

mặt tại địa phương thường có độ tuổi cao hoặc trẻ em ở cùng ông bà nên tỷ lệ người 

dân am hiểu công nghệ, sử dụng thiết bị máy tính, Internet thấp chủ yếu là số công 

nhân, viên chức sống tại địa phương. Người dân vẫn quen với cách giao dịch truyền 

thống là đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã, đến nay UBND xã chưa tiếp nhận một 

yêu cầu đăng ký DVC nào từ công dân. 

- Hiện trạng việc giải quyết các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến: 

+ Hệ thống CNTT tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị 

một cửa, các bộ phận chuyên môn tại xã Thọ Nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu thực 

hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ 

thống đều có trình độ đại học, có chứng chỉ tin học thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

phân công. 

+ Đến nay, có 04 dịch vụ công thực hiện cấp độ 3, gồm: Đăng ký xe biển số mô 

tô, xe máy; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng. 02 dịch vụ công 

cấp 4, gồm: Thông báo lưu trú, thông báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang 

thông tin điện tử khi đã có thông tin trong Dữ liệu quốc gia về dân cư được UBND xã 

thực hiện mang lại kết quả tốt.  

+ Công tác tuyên truyền: Đã phối hợp với cấp ủy, chi bộ và cơ sở các xóm thực 

hiện tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án 06 và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội bằng các hình thức: Tuyên 

truyền tại các cuộc họp xóm, thông qua đài truyền thanh xã, phát lưu động và trên 

trang Facebook của Công an xã với trên 30 lượt.  



- Hiện trạng quy trình phối hợp nghiệp vụ thực hiện thủ tục liên thông: Đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi, Đăng ký khai 

tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai 

táng phí luôn được UBND xã quan tâm, đôn đốc thực hiện; các ban, ngành, đoàn thể 

xã tích cực tuyên truyền đến người dân làm thủ tục qua dịch vụ công tuy nhiên 

UBND xã chưa tiếp nhận trường hợp nào đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến.  

- UBND xã đã triển khai, chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, bảo đảm tất cả các sự 

kiện hộ tịch được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch và cập 

nhật kịp thời trên Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ 

Tư pháp; thực hiện rà soát đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch với dữ 

liệu dân cư theo quy định. Đã bố trí máy vi tính, máy in phục vụ công tác đăng ký và 

quản lý hộ tịch, chưa có máy quét bố trí phục vụ cho công tác đăng ký và quản lý hộ 

tịch; mạng internet ổn định đảm bảo phục vụ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia được đông đảo Đảng viên, quần chúng 

nhân dân trên địa bàn xã đồng tình, hưởng ứng. Người dân nhận thức được lợi ích Đề 

án 06 mang lại như giúp người dân đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, làm thủ tục cư 

trú; cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh không cần đến cơ quan tiếp nhận 

để thực hiện; cá nhân, cơ quan, tổ chức được giải quyết đăng ký tạm trú trên hệ 

thống, không cần đến cơ quan Công an, tiết kiệm thời gian đi lại;... 

- Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành của huyện luôn quan tâm kịp thời 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện Đề án 06. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Trình độ dân trí của người dân chưa đồng đều, dẫn đến việc triển khai Đề án 

06 và các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù UBND xã đã tăng cường 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng nhiều người dân chưa đủ điều kiện trang 

thiết bị để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, còn tư tưởng dè chừng, ngại thay đổi, 

quen với cách giao dịch truyền thống tại trụ sở các cơ quan chức năng. Dẫn đến tình 

trạng đến nay chưa có công dân nào đăng ký thực hiện các dịch vụ công. 

- Cán bộ xử lý còn lúng túng, chưa nắm rõ hết các quy trình tiếp nhận hồ sơ. 

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

- Đề xuất mở lớp tập huấn về triển khai các mặt công tác thuộc Đề án 06; 



- Hỗ trợ kinh phí, cung cấp trang thiết bị (máy tính, máy in, máy scan, đường 

truyền Internet) phục vụ Đề án.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 

trên địa bàn xã. 

- Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện Đề án 06 

tại các xóm. 

Trên đây là báo cáo kết quả 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” 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Thọ 

Nghiệp./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện;  

- Công an huyện; 

- Lưu: VP HĐND-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Thanh Huy 

 

 

 (Để báo cáo) 
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