
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT 

TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, 

ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ 

Số: 03/CV-TCT68 

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả  

Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2022 

                  Kính gửi: 

                   - Công an tỉnh; 

                 - Các Sở, ban, ngành; 

                 - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai 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 tỉnh Tuyên Quang (Tổ 

công tác 68), ngày 18 tháng 6 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh-Tổ trưởng Tổ công tác 68 đã tổ chức họp để đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; tham dự cuộc họp có Đồng chí 

Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ công tác 68, 

có các đồng chí là thành viên Tổ công tác (người đứng đầu các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố); 

Xét đề nghị của Công an tỉnh-Cơ quan thường trực của Tổ Công tác 68 và 

ý kiến thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác 68 có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố (thành viên Tổ công tác 68) có trách nhiệm:  

1.1. Tiếp tục bám sát chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, 

ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 

và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng 

cường tập trung nguồn lực và các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

1.2. Tiếp tục thực hiện tốt 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 tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công của tỉnh từ ngày 01/6/2022, tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 

01/12/2022 và tại Bộ phận một cửa cấp xã từ ngày 01/6/2023.  
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        1.3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai 

thực hiện Đề án 06, đặc biệt là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu đến tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; có cách làm hay, sáng tạo nhằm hướng dẫn, hỗ 

trợ người dân tạo lập tài khoản, tiếp cận, thay đổi thói quen để sử dụng các DVC 

trực tuyến; tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp sử dụng thẻ CCCD, tài 

khoản Định danh điện tử quốc gia (VNEID) đối với các lĩnh vực y tế, bảo hiểm 

xã hội, tài chính, viễn thông, điện, nước... và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, 

xã hội khác. 

 1.4. Chỉ đạo, đôn đốc 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của cơ quan, đơn vị gương mẫu đăng ký, có tài khoản trên cổng DVC quốc gia, 

đồng thời tham gia giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện 

nghiêm Công văn số 1510/UBND-THCBKS ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh (theo thống kê của Công an tỉnh, tính đến ngày 28/6/2022, mới thu nhận 

hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử cho 15.535/21.489 cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, đạt tỷ lệ 72.29%); thời gian hoàn thành trước 

20/7/2022. 

2. Đối với 25 thủ tục hành chính công thiết yếu theo Đề án 06 yêu cầu 

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh tập trung nguồn lực, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn 

của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương thực hiện số hóa 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

của tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã từ ngày 01/7/2022. 

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

 3.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo hoàn thành việc cung cấp các 

DVC trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tuyên Quang, tích 

hợp lên Cổng DVC Quốc gia, ưu tiên tích hợp các DVC thiết yếu. 

 3.2. Phối hợp Công an tỉnh tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

Đề án 06 với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, cụ thể tuyên truyền 

bằng pa-no, áp phích, băng-rôn, bảng điện tử về 25 DVC thiết yếu, định danh, 

xác thực điện tử và lợi ích của Đề án 06 thống nhất theo bảng thiết kế do Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cung cấp; khẩn trương 

hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các Tổ công nghệ số cộng đồng 

đảm bảo kịp thời, thuận tiện đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thuần thục kỹ năng số 

đến với người dân.  

3.3. Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà 

soát và khắc phục ngay đối với các địa bàn đến nay chưa được phủ sóng di động, 
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hoặc chất lượng sóng yếu không ổn định (gồm: Huyện Na Hang: 27 thôn thuộc 

10 xã; Huyện Lâm Bình: 08 thôn thuộc 4 xã; Huyện Hàm Yên: 18 thôn thuộc 09 

xã; Huyện Chiêm Hóa: 29 thôn thuộc 13 xã; Thành Phố: Khu Núi Dùm, Tổ 11, P 

Nông Tiến;  Huyện Yên Sơn: 3 thôn thuộc 02 xã). 

  4. Sở Y tế tiếp tục phối hợp VNPT Tuyên Quang chỉ đạo các cơ sở y tế 

(10 cơ sở y tế đủ điều kiện) nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo nhân lực để triển 

khai thực hiện cấp Giấy khám sức khỏe cho người cấp đổi giấy phép lái xe trên 

Hệ thống phần mềm Giấy khám sức khỏe - VNPT Ehc, giúp người dân thuận 

lợi trong thực hiện TTHC "cấp đổi giấy phép lái xe" trên cổng DVC trực tuyến 

mức độ 4. 

 5. Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí thêm nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, để đáp ứng nhu cầu của người dân 

và tổ chức trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công 

của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị trong 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.  

7. Công an tỉnh-Cơ quan Thường trực của Tổ Công tác tiếp tục phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai kịp thời 

các nhiệm vụ của Đề án 06 và Kế hoạch 32/KH-UBND. 

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 

          8.1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và 

Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp lực lượng Công an rà soát, đối 

chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu trữ theo 

thẩm quyền với dữ liệu dân cư, các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội đảm bảo 

dữ liệu về dân cư và dữ liệu về hộ tịch luôn "đúng, đủ, sạch, sống". Tập trung ưu 

tiên xác thực thông tin về hộ tịch và dân cư.  

         8.2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân 

không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao.  

8.3. Chỉ đạo Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại các thôn, bản, tổ 

dân phố phối hợp chặt chẽ với Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện công tác tuyên 

truyền theo hướng "cầm tay chỉ việc", thực hiện thí điểm trước hết tại các phường 

thuộc thành phố; thị trấn thuộc huyện, hoàn thành trước 25/7/2022, cụ thể: 

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức họp Tổ dân phố để hướng dẫn, tuyên truyền, 
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vận động người dân chuyển đổi sang sim số điện thoại chính chủ để thực hiện 

đăng ký thành công tài khoản trên Cổng DVC quốc gia; trong đó giao chỉ tiêu cụ 

thể cho từng địa bàn, đảm bảo 100% nhân khẩu trong một hộ gia đình có sử dụng 

điện thoại, có sim số điện thoại chính chủ có tài khoản đăng nhập trên cổng DVC 

quốc gia và thực hiện thao tác thuần thục quy trình giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử. 

b) Lập đường dây nóng; tổ chức đến các hộ gia đình để trả lời, giải đáp kịp 

thời thắc mắc của người dân. 

8.4. Tổ chức rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật của Ủy ban nhân 

dân cấp xã (máy scan, máy vi tính...) để bố trí đồng bộ, nâng cấp đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ; Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa, Sơn Dương khẩn 

trương rà soát, bố trí máy scan hiện nay còn thiếu cho các xã thực hiện nhiệm vụ; 

thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2022. 

 8.5. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ về việc thực 

hiện cấp và sử dụng định danh xác thực điện tử trên các trang mạng xã hội, phát 

thanh, họp: chi bộ, tổ dân phố, đoàn, hội; lập kênh thông tin hỏi - đáp trên mạng 

xã hội. 

8.6. Tiến hành khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 đến tận 

thôn, bản, tổ dân phố; nghiêm túc phê bình, nhắc nhở, đồng thời khen thưởng đối 

với các đơn vị thực hiện tốt, có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

9. Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Công an tỉnh 

trước ngày 18/7/2022. Giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp kết quả triển khai 

thực hiện các cơ quan đơn vị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

20/7/2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an;                            báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên Tổ công tác 68; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- TP, PP, CV Phòng THCBKS; 

- Lưu: VT, NC (P.Hà). 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Nguyễn Văn Sơn 
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