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HUYỆN Ý YÊN  

Số:        /UBND – CA 
V/v triển khai thực hiện Đề án 06 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ý Yên, ngày       tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

                                                - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt 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 (gọi tắt là Đề án 06); Chỉ thị số 08/CT -TU ngày 

14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06. 

Ngày 25/3/2022 UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 33A/KH - UBND về 

việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Ý Yên.  

Để thực hiện Đề án 06 có hiệu quả, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an 

triển khai ứng dụng định danh điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 

nhập cảnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân thực hiện các 

thủ tục hành chính được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Theo báo 

cáo của Công an huyện trên địa bàn huyện có 44.060 công dân từ đủ 14 tuổi 

chưa được cấp CCCD gắn chíp, hiện mới cấp được 1.055 tài khoản định danh 

điện tử.  

Để phát huy hiệu quả các nhóm tiện ích của Đề án 06 trong giải quyết 

các thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo một 

số nội dung công việc sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện: 

 Tăng cường công tác tuyên truyền về các tiện ích của CCCD gắn chíp 

điện tử, tài khoản định danh điện tử, các nhóm tiện ích của Đề án 06 để các tổ 

chức, cá nhân biết, tich cực hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trên Cổng thông 

tin điện tử. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

 Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã, cán bộ tổ dân phố, thôn, xóm 

phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền, vận động công dân từ đủ 

14 tuổi đi làm CCCD gắn chíp, và công dân đã làm CCCD gắn chíp mang 

CCCD và các giấy tờ cần tích hợp (thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký 

xe...) đến địa điểm cấp CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.   



3. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn                                     

Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của 

đơn vị mình chủ động mang thẻ CCCD gắn chíp và các giấy tờ cần tích hợp 

đến địa điểm cấp CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử và đi 

đầu thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

4. Công an huyện  

Thành lập các tổ công tác lưu động để cấp CCCD gắn chíp và cấp tài 

khoản định danh điện tử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

5. Phòng Giáo dục - Đào tạo, các nhà trường THPT trên địa bàn 

 Phối hợp Công an huyện để cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho 

học sinh, ưu tiên cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh 

sinh năm 2004, 2007 để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và thi vào 

lớp 10. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện. Giao Công an huyện Ý Yên 

chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp tình hình, báo 

cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Tổ công tác Đề án 06 huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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