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KẾ HOẠCH 

Triển khai các giải pháp thúc đẩy 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 hiệnKế hoạch số 02/KH-TCTTKĐA, ngày 20/01/2023 của Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 huyện Nghĩa Hưng về triển khai các giải pháp thúc đẩy 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. Tổ công 

tác Đề án 06 xã Nghĩa Phú xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06 như sau: 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công cuộc chuyển đổi số 

tại địa phương để đảm bảo phục vụ triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả;các 

nhiệm vụ của Đề án 06 tại xã Nghĩa Phú. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ 

tại Đề án 06 phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế 

số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số quốc giai giai 

đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Phát huy vai trò của Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 xã, Tổ công tác, công nghệ số cộng đồng là nòng cốt trong 

hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số. 

3. Sử dụng các điều kiện hạ tầng có sẵn của xã để triển khai thực hiện hiệu 

quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy 

trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng quy trình của pháp luật nhưng đảm bảo 

người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ Đề án 06. 

4. Quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng 

điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu đặc điểm, tình hình thực tế tại 

địa phương. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Phạm vi triển khai: Địa bàn xã Nghĩa Phú 

2. Đối tượng: Các ban ngành, đoàn thể, các xóm, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

3. Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2023. 

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH 

NHIỆM 

1. Công an xã: 



2 

- Triển khai tiện ích Dịch vụ công trực tuyến gắn với Đề án 06: Đẩy mạnh 

triển khai hướng dẫn công dân có tài khoản định danh điện tử đăng nhập và thực 

hiện các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VNeID. 

- Triển khai phần mềm quản lý lưu trú ASM do Bộ Công an phát triển cho 

100% cơ sở kinh doanh lưu trú đảm bảo hiệu quả, thống nhất (khi có hướng dẫn 

của Bộ Công an). 

- Triển khai tiện ích công dân số: 

+ Thông báo số định danh cá nhân cho công dân để làm các thủ tục hành 

chính; tiếp tục thực hiện tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; Đảm bảo 100% 

công dân trong độ tuổi đủ điều kiện cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; 

Đảm bảo cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân (có số điện thoại chính chủ, 

điện thoại thông minh....) theo đúng Kế hoạch của Bộ Công an và sử dụng ứng 

dụng VNeID để tham gia các dịch vụ công trực tuyến. 

+ Phổ cập danh tính số cho công dân trên địa bàn huyện; phát huy ứng dụng 

VNeID để triển khai các tiện ích phục vụ dịch vụ công, công dân số, tiện ích phát 

triển kinh tế - xã hội (khi có hướng dẫn của Bộ Công an). 

+ Đấy mạnh thực hiện sớm hoàn thành công tác đăng ký quản lý cư trú, căn 

cước công dân và định danh điện tử; cập nhật bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, 

sống”. 

- Phối hợp Văn phòng Thống kê xã, Văn hóa – thông tin xã, Tổ Công tác Đề 

án 06 các xóm xây dựng mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến: Bố trí đầy 

đủ phương tiện tuyên truyền máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người 

dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (bộ phận tiếp 

nhận một cửa, địa điểm phù hợp khác...). Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ 

phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển 

khai.... 

- Phối hợp Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn xã, các ban ngành, đoàn 

thể có liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú tại 

Trạm y tế xã, cơ sở kinh doanh lưu trú. 

- Phối hợp với Cán bộ Lao động – Thương binh và xã hội xã, các ban ngành 

có liên quan xây dựng mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội để cấp tài khoản an 

sinh xã hội và hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt. 

2. Văn phòng Thống kê xã 

- Triển khai tiện ích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị: Chủ trì, phối hợp với Văn hóa – thông tin xã, Công an xã triển khai 

thực hiện đấy nhanh tiến độ xây dựng nội dung, phương án phục vụ chỉ đạo điều 

hành, điều hành của UBND xã và các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Phối hợp với các ban ngành tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả 

của xã hỗ trợ người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính, hướng dẫn các cá 

nhân, tổ chức sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến; phấn đấu sớm đạt tỷ lệ 100% người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử 

thực hiện dịch vụ công (với những tài khoản người dân đã mở trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia trước đó sẽ thực hiện chuyển đổi theo lộ trình của Đề án 06) 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan triển khai các mô hình 

điểm. 
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3. Văn hóa – Thông tin xã 

- Trang bị thiết bị tường lửa cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; Có giải pháp chống thất thoát dữ liệu đảm bảo đáp ứng đầy đủ 

13/13 tiêu chí về an toàn thông tin theo quy định tại văn bản số 1552/BTTTT-THH, 

ngày 26/04/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật triển 

khai Đề án 06 (phiên bản 1.0). Chủ trì phối hợp với Công an xã chuẩn bị các điều 

kiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết TTHC và 

giao dịch của công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết hiệu lực sau ngày 

31/12/2022. 

- Triển khai tuyên truyền: 

+ Chủ trì, phối hợp với Công an xã, các ban ngành, đoàn thể, các xóm tổ 

chức tuyên truyền về triển khai Đề án 06 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Tổ chức tuyên truyền về triển khai Đề án 06 trên Cổng thông tin điện tử 

của xã; hướng dẫn, hỗ trợ các ban ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của ban ngành, đoàn thể. 

+ Phối hợp với Công an xã, các ban ngành, đoàn thể, các thôn báo cáo 

UBND xã về phương án tuyên truyền về triển khai Đề án 06 như Băng rôn, áp 

phích, Pano tấm lớn, in, phát hành tờ rơi, tờ gấp. 

+ Phối hợp với Công an xã, các ban ngành, đoàn thể, các xóm triển khai mã 

QR tại các khu dân cư, nhà văn hóa thôn xóm để tuyên truyền đến người dân hiểu 

về Dịch vụ công trực tuyến và 25 Dịch vụ công thiết yếu và các nội dung tuyên 

truyền khác. 

- Triển khai tiện ích Dịch vụ công trực tuyến gắn với Đề án 06: 

+ Phối hợp với Công an xã, Văn phòng Thống kê xã, các ban ngành, đoàn 

thể, các xóm của xã thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở DLQG về dân 

cư với hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính 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 DLQG về dân cư. 

+ Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các ban ngành, đoàn thể liên quan 

triển khai thực hiện: Nghiên cứu, đề xuất, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC để đảm bảo việc tích hợp thiết bị đọc mã QR, thiết bị đọc chíp điện tử trên 

thẻ Căn cước công dân phục vụ việc triển khai tại các điểm tiếp công dân giải quyết 

các thủ tục hành chính. 

+ Chủ trì phối hợp với Văn phòng Thống kê xã, Công an xã hướng dẫn các 

ban ngành, đoàn thể, các xóm: Triển khai mô hình KISOK dịch vụ công tự động 

khi chính thức đi vào hoạt động phục vụ hành chính công tại bộ phận một cửa tiếp 

nhận và trả kết quả góp phần giảm tải thủ tục hành chính. 

- Phối hợp với Tư pháp xã, Công an xã trên cơ sở dữ liệu hộ tịch đã được số 

hóa, nhập trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai giải pháp tạo 

lập dữ liệu dùng chung theo hướng dẫn của Trung ương. 

- Triển khai việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC và thực hiện 

việc kết nối với các hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, chữ ký số di 

động (SIM MOBI CA). Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các xóm tổ 

chức tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong giải 

quyết các TTHC. 
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- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện các 

mô hình điểm theo chức năng, nhiệm vụ. 

4. Trạm y tế xã 

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn 

công dân biết việc các cơ sở y tế đủ năng lực tiếp  nhận khám chữa bệnh bằng thẻ 

CCCD gắn chíp điện tử và sử dụng thẻ CCCD thay thế BHYT khi đi khám bệnh để 

nâng cao tỷ lệ khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an xã, Văn hóa – Thông tin xã đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện quy trình tiêm chủng, phối hợp Công an xã khẩn trương làm sạch dữ 

liệu tiêm chủng phục vụ xác thực cấp hộ chiếu vắc xin, nhập mũi tiêm còn thiếu 

vào hệ thống nền tảng quản lý tiêm chủng phòng ngừa Covid-19. 

- Nghiên cứu, triển khai thu phí, lệ phí trực tuyến không dùng tiền mặt khi 

khám chữa bệnh. 

- Triển khai hồ sơ sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên nền tảng VNeID 

ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ y tế. 

5. Các trường học 

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, có giải pháp kết nối với cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành khác (theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Triển khai giới thiệu giải pháp không dùng tiền mặt tại các nhà trường. Mục 

tiêu phù hợp với điều kiện, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của từng 

trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cha, mẹ học sinh trong quá trình thu, nộp 

các khoản kinh phí trong năm học theo quy định. 

6. Tư pháp – Hộ tịch xã 

- Triển khai kết nối các Cơ sở dữ liệu làm giàu dữ liệu: 

+ Rà soát, thống kê đánh giá tình trạng Sổ hộ tịch và số lượng dữ liệu hộ tịch 

hiện đang lưu trữ, bảo đảm phối hợp với Công an xã triển khai nhập dữ liệu hộ tịch 

trên nền tảng CSDLQG về dân cư đối với 4 loại sổ cơ bản sau khi Bộ Tư pháp và 

Bộ Công an thống nhất về quy trình. 

+ Phối hợp với Văn hóa – Thông tin, các ban ngành, đoàn thể có liên quan 

triển khai thực hiện: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng triển khai các form điện tử tờ khai 

trực tuyến đối với các TTHC thiết yếu theo Đề án 06, trước mắt là TTHC lĩnh vực 

Lý lịch tư pháp, người dân có thể khai trực tiếp vào tờ khai điện tử yêu cầu TTHC 

không phải tải mẫu đơn, khai và tải bản scan tờ khai để nộp hồ sơ trên Cổng dịch 

vụ công của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thống kê xã rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật, thủ tục hành chính do HĐND và UBND tỉnh, huyện ban hành liên quan 

đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp 

với quy định của pháp luật khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau 

ngày 31/12/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an xã đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp 

giữa cơ quan Tư pháp và Công an nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cải chính các 

dữ liệu hộ tịch tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân có giấy tờ hộ tịch phục vụ làm 

sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn xã bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. 
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- Chủ trì triển khai các thiết bị xác minh danh tính, thông tin chủ thẻ CCCD 

phục vụ hoạt động công chứng trên địa bàn xã, nhất là khi Sổ hộ khẩu giấy hết giá 

trị sử dụng. 

7. Lao động – Thương binh và xã hội xã 

- Phối hợp với Công an xã, Văn hóa – Thông tin, các xóm triển khai rà soát 

làm sạch, đồng bộ dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội 

trên địa bàn xã với cơ sở DLQG về dân cư. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an xã có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương 

binh và xã hội, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh, Công an huyện, Công 

an tỉnh đề nghị Bộ Công an đồng bộ các dữ liệu an sinh xã hội với dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 

8. Địa chính xây dựng, Tài nguyên và môi trường xã 

- Phối hợp với Công an xã, Văn hóa – Thông tin xã thực hiện giải quyết 

TTHC trực tuyến trong lĩnh vực đất đai và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ chỉ đạo, 

điều hành của xã. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn hóa – Thông tin xã hoàn thành kết nối phần mềm 

VBDLIS (Phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai) với Cổng cung cấp dịch vụ công của 

tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia để kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai làm giàu 

CSDL QG về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

 9. Tài chính ngân sách xã 

 - Phối hợp với Công an xã và các ban ngành liên quan tham mưu UBND xã 

bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước để triển khai thực 

hiện Đề án 06. 

 - Tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hàng năm cho các công trình, dự án phục vụ nâng cấp hệ thống phục 

vụ Đề án 06 trên địa bàn xã. 

10. Các ban ngành, đoàn thể có liên quan 

 - Triển khai kết nối các Cơ sở dữ liệu làm giàu dữ liệu: Đối sánh với cơ sở 

dữ liệu về dân cư để làm sạch dữ liệu chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ. 

 - Trưởng các ban ngành, đoàn thể nâng cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu quán triệt, triển khai, tuyên truyền đến đội ngũ các thành viên trong triển 

khai các nhiệm vụ của Đề án 06, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh 

tế số; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả, tiến độ thực hiện của ban ngành, 

đoàn thể để tổng hợp báo cáo UBND xã theo quy định. 

11. Các xóm trên địa bàn xã 

 - Tăng cường tuyên truyền thông qua các buổi họp, sinh hoạt của xóm để 

người dân sử dụng VNeID tài khoản định danh mức 2 tương đương với thẻ CCCD, 

BHYT trong quá trình giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. 

 - Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và thường 

xuyên đôn đốc các thành viên của tổ Đề án 06 xóm triển khai thực hiện hiệu quả, 

toàn diện các nhiệm vụ Đề án 06 tại xóm. 

 - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã hướng dẫn người dân, doanh 

nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến không cần nộp hồ sơ trực tiếp. 
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IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU 

KIỆN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020 VỀ VIỆC 

SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TỪ NGÀY 

31/12/2022 

 Để thực hiện hiệu quả, kịp thời nội dung trên các ban ngành, đoàn thể, các 

xóm tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền ban hành có quy định việc trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới theo quy định. 

 2. Các ban ngành, đoàn thể có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính, giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử 

dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi 

giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự nhằm tạo diều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, 

bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

 Triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công. 

 3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 

hạ tầng về hệ thống, bảo đảm an ninh an toàn thông tin để triển khai thực hiện các 

giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu dân cư. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ vào kế hoạch này yêu cầu các Ban, ngành, đoàn thể, Tổ công tác 

Đề án 06 các xóm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời 

có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tuần (trước 8 giờ, Thứ tư), tháng (trước 

ngày 15)về Văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. 

2.Công an xã, Văn hóa – Thông tin xã, Văn phòng HĐND và UBND xã và 

các đồng chí thành viên Tổ công tác Đề án 06 xã có trách nhiệm hướng dẫn, theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ triển khai thực hiện của các ban ngành, 

đoàn thể, các xóm tại Kế hoạch này, báo cáo kịp thời về UBND xã để chỉ đạo. 

3. Công an xã (Cơ quan Thường trực Đề án 06 xã) có trách nhiệm thường 

xuyên trao đổi với các đội nghiệp vụ Công an huyện để kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc, cập nhật các giải pháp triển khai, thực hiện Đề án 06 và tổng hợp 

tình hình, kết quả, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ công tác Đề 

án 06 xã chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Công an huyện (Đội CSQLHC về TTXH); 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên Tổ công tác ĐA 06 xã; 

- Các Ban, ngành, đoàn thể;xóm (thực hiện) 

- Lưu: VT, TCT. 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBNDXÃ 

Phạm Hồng Quảng 
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