
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:         /UBND-THCBKS 
Về việc thực hiện nhóm tiện ích 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

                             

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Thông báo số 33/TB-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ trưởng 

Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, 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" trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giám đốc Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

- Quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 

hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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, xây dựng chính quyền điện 

tử hướng tới chính quyền số. 

- Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả 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 của các cơ quan, đơn vị theo thời gian, tiến độ tại Văn 

bản số 1266/UBND-NC ngày 16/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục 

triển khai thực hiện Đề án 06 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ. 

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điện tử hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

nhằm 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. 

                       Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
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- Hướng dẫn tạo lập tài khoản điện tử cho cá nhân, tổ chức trong giải 

quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cập nhật, chuẩn 

hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

- Thực hiện có hiệu quả 02 thủ tục hành chính liên thông, gồm: (1) Đăng 

ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; 

(2) Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí theo hướng 

dẫn của Văn phòng Chính phủ.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

- Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng 

cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ 

sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để 

thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ hệ thống thông tin cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp, cung cấp 

100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu số 

hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả 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 theo quy định tại mục 1 Phần III Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 

thời gian, tiến độ theo quy định. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với 

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; phối hợp rà soát, tái 

cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điện tử hóa mẫu 

đơn, mẫu tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Như kính gửi; (thực hiện) 
- CVP, PCVP UBND tỉnh;  
- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Viễn thông Tuyên Quang; 
- Phòng NC; 
- Lưu VT, THCBKSNhung. 
 
 

 
 

    TL. CHỦ TỊCH 
     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

     Tạ Văn Dũng 
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