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KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện 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” năm 2022  

 

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 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); ý kiến kết luận tại Thông báo số 124/TB-UBND 

ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06; căn cứ nội 

dung nhiệm vụ đăng ký thực hiện trong năm 2022 của các Sở, ngành thành viên Tổ 

công tác triển khai Đề án 06.  

Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung 

nhiệm vụ công tác năm 2022, gồm các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-TU ngày 14/02/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2022  của UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06. 

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở, ban, ngành, 

địa phương trong triển khai Đề án 06. 

- Bảo đảm các nhiệm vụ trong năm 2022 phải được thực hiện theo đúng yêu 

cầu, tiến độ, góp phần phục vụ thành công chuyển đổi số quốc gia. 

2. Yêu cầu 

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng 

đầu các Sở, ban, ngành, địa phương và sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp 

và người dân trong triển khai thực hiện Đề án 06; thực hiện đầy đủ các nội dung 

liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác theo quy 

định. 
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- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của mỗi 

thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

23/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh. 

- Kịp thời kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung 

ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc 

của các Sở, ban, ngành, địa phương đang gặp phải trong quá trình triển khai thực 

hiện Đề án 06; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành 

của các Sở, ban, ngành, địa phương. 

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

Nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ngành thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 

06 theo Phụ lục gửi kèm Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban, ngành bám sát nội dung 

phụ lục nhiệm vụ đăng ký công việc của Đề án 06 năm 2022 để tập trung chỉ đạo 

triển khai thực hiện. Căn cứ chỉ đạo của các Bộ, ngành cấp trên chủ động báo cáo, 

đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện Đề án theo lộ 

trình, đúng quy định. 

2. Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, các Sở, ban, ngành, địa phương báo cáo 

cụ thể kết quả, tiến độ thực hiện các công việc đăng ký (có so sánh với tháng trước), 

những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất về Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh 

(qua Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.  

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực Tổ công tác báo cáo 

xin ý kiến Tổ trưởng Tổ công tác để điều chỉnh Kế hoạch nếu thấy cần thiết./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành thành viên Tổ công tác; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Đình Nghị 

 

 



Phụ lục 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06  NĂM 2022  

(Kèm theo Kế hoạch  số 40  /KH-TCTTKĐA  ngày 31/5/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) 

 
TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian hoàn thành Ghi chú 

1 
Tham gia dự thảo Nghị định về quy định về 

định danh và xác thực điện tử 
Công an tỉnh  

Các Sở, ban, ngành, địa 

phương có liên quan 
Trước 30/5/2022 Đã hoàn thành 

2 

Phối hợp với ngành y tế làm sạch dữ liệu tiêm 

chủng, xác thực hộ chiếu vắc-xin cho người 

dân 

Công an tỉnh    
Hoàn thành trong tháng 

5/2022 

Đang phối hợp với ngành 

Y tế thực hiện 

3 
Cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân 

sinh năm 2004, 2007 
Công an tỉnh    

Hoàn thành trong tháng 

5/2022 
 

4 
Triển khai dịch vụ công Đăng ký, cấp biển số 

mô tô, xe gắn máy  
Công an tỉnh    Tháng 5/2022  

5 

Triển khai dịch vụ công Thu tiền nộp phạt xử 

lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội) 

Công an tỉnh    Tháng 5/2022  

6 
Triển khai dịch vụ công Cấp, cấp lại, sửa đổi, 

bổ sung hộ chiếu phổ thông 
Công an tỉnh    Tháng 5/2022  

7 

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi mức độ 3 

Bảo hiểm xã hội tỉnh   
Hoàn thành trong tháng 

5/2022 
  

8 
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú - trợ cấp mai táng phí mức độ 3 
Bảo hiểm xã hội tỉnh   

Hoàn thành trong tháng 

5/2022 
  

9 

Hướng dẫn "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia 

đình có giảm trừ mức đóng" trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của 

BHXH Việt Nam. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh   
Hoàn thành trong tháng 

5/2022 
  

10 

Thực hiện "Đăng ký biến động về quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
  Trong tháng 5/2022 

Thuộc nhóm 25 dịch vụ 

công thiết yếu ưu tiên, 

tích hợp chia sẻ dữ liệu 

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
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được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy 

tờ pháp nhân, giấy tờ thân nhân, địa chỉ 

dân cư của cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về dân cư với 

cổng dịch vụ công Quốc 

gia và hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC cấp 

11 

Phối hợp triển khai dịch vụ công thiết yếu tại 

Phụ lục I (Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-

TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ) giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia 

Sở Lao động - 

Thương binh và xã 

hội 

  
Tháng 5, tháng 6 năm 

2022 
 

12 

Tham gia tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về 

chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 

(đơn giản hóa biểu mẫu, giấy tờ) các TTHC 

khi đã kết nối với CSDLQGvDC; việc tích 

hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm 

thông tin, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 

Sở Tài Chính   Tháng 5/2022   

13 

Cấp CCCD cho đối tượng ưu tiên 2: Công dân 

từ 14 đến 22 tuổi (trừ số sinh năm 2004 và 

2007) chưa cấp CCCD gắn chíp 

Công an tỉnh    Trước ngày 15/6/2022  

14 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện 

quy trình điện tử giải quyết các TTHC thẩm 

quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Văn phòng UBND 

tỉnh 
  

Hoàn thành trước 

01/6/2022 
  

15 

Triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Thông 

tin và truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật 

triển khai Đề án 06 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
  Quý II, III năm 2022   

6 

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên 

quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, 

bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu 

quả CSDLQG v DC phục vụ giải quyết 

TTHC. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
  

Cấp tỉnh từ 01/6/2022; 

cấp huyện từ 01/12/2022 
  

17 Thực hiện kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc Sở Tài nguyên và   Trong tháng 6/2022   
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gia về dân cư trong xây dựng Cơ sở dữ liệu 

đất đai và các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường khác; hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh. 

Môi trường 

18 

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên 

quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, 

bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu 

quả CSDLQG v DC phục vụ giải quyết 

TTHC. 

Sở Giao Thông - 

Vận tải 
  Từ 01/6/2022   

19 

Phối hợp tổ chức thực hiện tích hợp, cung cấp 

các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc 

quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC sử 

dụng xác thực, định danh và chia sẻ 

DLQGvDC 

Sở Tài Chính 

Công an tỉnh; các sở 

ban, ngành, địa phương 

liên quan 

Quý II năm 2022   

20 

Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần 

mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám 

sát thông minh tại Trung tâm hành chính công, 

Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin chỉ 

đạo điều hành của UBND tỉnh 

Sở Tài Chính 

Văn phòng UBND tỉnh, 

Công an tỉnh, Sở Thông 

tin và truyền thông 

Quý II/2022   

21 

Phối hợp triển khai đánh giá các chỉ tiêu kết 

nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, 

định danh và giải quyết TTHC, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến trên Hệ thống đánh giá 

việc giải quyết TTHC của Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

Sở Tài Chính   
Tháng 6/2022 đến tháng 

1/2025 
  

22 

Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên 

môi trường mạng. 

Sở Tài Chính   Từ 01/6/2022   

23 
Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 

CSDLQGvDC với cơ sở dữ liệu công bố bản 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 

Công an tỉnh; Văn 

phòng UBND tỉnh; Sở 
Trước tháng 6/2022   
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án, quyết định của Tòa án Thông tin và Truyền 

thông; các Sở, ban, 

ngành có liên quan 

24 

Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần 

mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám 

sát thông minh tại Trung tâm hành chính công, 

Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin chỉ 

đạo điều hành của UBND tỉnh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Văn phòng UBND tỉnh, 

Công an tỉnh, Sở Thông 

tin và truyền thông 

Quý II/2022   

25 

Phối hợp với Công an tỉnh để VKSND tỉnh kết 

nối CSDLQGvDC, hệ thống định danh và xác 

thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh 

phục vụ giải quyết TTHC và làm giàu dữ liệu 

dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, UBND tỉnh 

Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh 
  Từ tháng 6/2022   

26 

Xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án số hóa 

dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định để 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 

quốc 

Sở Tư pháp   Tháng 6/2022   

27 

Thực hiện thủ tục liên thông: đăng ký khai 

sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

Sở Tư pháp 

Văn phòng UBND tỉnh; 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Công an tỉnh 

Tháng 6/2022   

28 
Thực hiện thủ tục liên thông: đăng ký khai tử - 

xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí 
Sở Tư pháp 

Văn phòng UBND tỉnh; 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Công an tỉnh 

Tháng 6/2022   

29 

Cấp CCCD cho công dân đối tượng ưu tiên 3: 

Là các đối tượng chính sách (người nghèo và 

cận nghèo, người có công và người được 

hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 11).  

Công an tỉnh    Trước ngày  15/7/2022 Đang triển khai thực hiện 

30 

Cấp CCCD cho đối tượng ưu tiên 4: 

- Làm việc trong lĩnh vực công nghệ, viễn 

thông, ngân hàng. 

- Cán bộ, công chức cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể, lực lượng vũ trang. 

Công an tỉnh    Trước ngày 15/9/2022   
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- Cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các 

nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất. 

- Công dân đi thực hiện các thủ tục đăng ký 

phương tiện, cấp hộ chiếu và công dân đến cơ 

quan một cửa của UBND các cấp thực hiện 

các TTHC.  

31 

Triển khai Thông tư hướng dẫn trao đổi thông 

tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các Sở, 

ban, ngành, địa phương liên quan. 

Công an tỉnh    Trước tháng 9/2022  

32 

Triển khai cập nhật hệ thống dịch vụ công 

Ngân hàng Nhà nước đáp ứng quy trình, thủ 

tục dịch vụ công đã được chuẩn hóa 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
  Từ Quý IV/2022   

33 
Cấp CCCD cho nhóm đối tượng ưu tiên 5: 

Công dân từ 23 tuổi trở lên chưa cấp CCCD. 
Công an tỉnh    Trước ngày 15/12/2022   

34 

Duy trì bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và 

thực hiện làm giàu thông tin công dân theo chỉ 

đạo của Bộ Công an 

Công an tỉnh    Trước tháng 12/2022   

35 

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 

CSDLQGvDC với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ 

án của Tòa án 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 

Công an tỉnh; Văn 

phòng UBND tỉnh; Sở 

Thông tin và Truyền 

thông; các Sở, ban, 

ngành có liên quan 

Trước tháng 12/2022   

36 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về: Kết 

nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác theo 

Quyết định số 1911/QĐ-TTG ngày 

15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư với: (1) Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về bảo hiểm; (2) Cơ sở dữ liệu 

thuế; (3) Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn 

quốc; (4) Cơ sở dữ liệu của Sở Y tế (Dữ liệu 

tiêm chủng; Bệnh nền; Nhóm máu; Tiền sử 

Công an tỉnh  

Văn phòng UBND tỉnh 

và các Sở, ban, ngành, 

địa phương liên quan 

Năm 2022 

Hiện đã kết nối với dữ 

liệu của Bảo hiểm xã hội; 

Y tế … 
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bệnh lý...); (5) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp; (6) Cơ sở dữ liệu công bố 

bản án, quyết định của Tòa án; (7) Cơ sở dữ 

liệu về Giáo dục và Đào tạo; (8) Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai; (9) CSDL về hồ sơ vụ án 

của Tòa án nhân dân; (10) Các CSDL chuyên 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

(12) CSDL về Khoa học và công nghệ; (13) 

CSDLQG về khiếu nại tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng; CSDLQG về quản lý tài sản, thu 

nhận... 

37 

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị máy móc, kỹ thuật của Trung 

tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
  Trong năm 2022   

38 

Đôn đốc việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh 

nghiệp (Trung tâm) và Bộ phận Một cửa cấp 

huyện, cấp xã đảm bảo thực hiện  đúng quy 

định tại Nghị định 107/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chính phủ. 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
  Trong năm 2022   

39 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

tham mưu UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy 

cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

đảm bảo tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến 

đạt 50% 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
  Trong năm 2022   

40 

Đôn đốc thực hiện kế hoạch, tổng hợp, báo 

cáo đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 

của tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
  Trong năm 2022   

41 

Hướng dẫn xác thực, định danh điện tử thông 

qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch 

vụ công BHXH Việt Nam, tạo lập tài khoản 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
  Năm 2022   
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điện tử của cá nhân trong giải quyết TTHC, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến của BHXH 

tỉnh. 

42 

Rà soát quy trình, TTHC và tổ chức thực hiện 

xác thực thông tin công dân khi thực hiện 

TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai 

báo lại các thông tin đã có trong CSDLQG v 

DC. 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
  Năm 2022   

43 

Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực 

hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ 

CCCD gắn chíp điện tử theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. Chỉ tiêu 100% các cơ sở khám chữa 

bệnh trong ngành đáp ứng thực hiện khám 

chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn 

chíp điện tử 

Sở Y Tế   Trong năm 2022  

44 

Chỉ đạo các đơn vị y tế chấp hành nghiêm việc 

thực hiện khai báo lưu trú qua dịch vụ công 

theo Luật Cư trú. Chỉ tiêu 100% các cơ sở 

khám chữa bệnh trong ngành thực hiện thông 

báo lưu trú qua Dịch vụ công 

Sở Y Tế Công an tỉnh Trong năm 2022  

45 

Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng phối hợp với 

Công an các cấp trong bổ sung, chỉnh sửa, xác 

thực thông tin tiêm chủng Covid-19, phục vụ 

ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" cho người 

dân. Chỉ tiêu 100% các cơ sở tiêm chủng hoàn 

thành bổ sung, chỉnh sửa, xác thực thông tin 

tiêm chủng Covid-19, phục vụ ký xác nhận 

"Hộ chiếu vắc xin" đúng tiến độ yêu cầu. 

Sở Y Tế 
Phối hợp Sở Thông tin 

và truyền thông 
Trong năm 2022  

46 

Giải quyết TTHC công trực tuyến: Thực hiện 

đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh về 

khai thác dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo 

đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu các cấp, các 

ngành, kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà 

nước và hỗ trợ giải quyết TTHC công trực 

Sở Y Tế   Trong năm 2022   
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tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

47 
Phối hợp hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết 

nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
  

Năm 2022 và các năm 

tiếp theo 
  

48 

Phối hợp Công an tỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục triển khai phối hợp với lực lượng công an 

trên địa bàn sắp xếp thời gian, địa điểm tổ 

chức cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho cán 

bộ, viên chức, người lao động và học sinh, 

sinh viên (từ 14 tuổi trở lên) tại đơn vị 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
  Trong năm 2022   

49 

Thu thập, cập nhật và chuẩn hóa thông tin hồ 

sơ về đội ngũ nhà giáo và học sinh trên cơ sở 

dữ liệu ngành giáo dục 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
  Trong năm 2022   

50 

Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC và số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện TTHC 

đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và 

xét tuyển đại học, cao đẳng, THPT 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
  Trong năm 2022   

51 
Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin của Sở 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
  Trong năm 2022   

52 

Tham mưu, đóng góp ý kiến, nghiên cứu, rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định 

của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC 

trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế, 

xã hội. 

Sở Lao động - 

Thương binh và xã 

hội 

  
Năm 2022 và các năm 

tiếp theo 
  

53 

Phối hợp kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ 

liệu về an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ 

em… với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ 

thống định danh và xác thực điện tử làm giàu 

dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh. 

Sở Lao động - 

Thương binh và xã 

hội 

  
Năm 2022 và các năm 

tiếp theo 
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54 

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn 

giản hóa TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia 

sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC 

theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại 

các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

Sở Lao động - 

Thương binh và xã 

hội 

Văn phòng UBND tỉnh; 

Công an tỉnh 
Trong năm 2022   

55 

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên 

quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, 

bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu 

quả CSDLQG v DC phục vụ giải quyết 

TTHC. 

Sở Lao động - 

Thương binh và xã 

hội 

  Năm 2022   

56 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực 

điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh hỗ trợ 

phục vụ các giao dịch hành chính công, 

thương mại điện tử và làm giàu dữ liệu dân 

cư. 

Sở Công Thương   Trong năm 2022 

Theo hướng dẫn của Bộ 

Công Thương, kế hoạch 

của Tổ công tác của tỉnh 

57 

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 Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư trên địa bàn tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
  Trong năm 2022   

58 

Phối hợp với Công an tỉnh kết nối, chia sẻ dữ 

liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống 

định danh và xác thực điện tử; cổng dịch vụ 

công quốc gia; hệ thống thông tin giải quyết 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Công an tỉnh và các đơn 

vị liên quan 
Trong năm 2022   
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TTHC cấp tỉnh, cấp huyện phục vụ giải quyết 

TTHC trong lĩnh vực doanh nghiệp và làm 

giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo 

điều hành 

59 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ 

về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên 

quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
  Trong năm 2022   

60 

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện 

các TTHC trên môi trường điện tử và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Sở Giao Thông - 

Vận tải 
  Trong năm 2022   

61 
Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, 

hạ tầng công nghệ thông tin 

Sở Giao Thông - 

Vận tải 
  Trong năm 2022   

62 

Thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi có kết 

nối với cơ sở dữ liệu dân cư 

Sở Giao Thông - 

Vận tải 
  Trong năm 2022   

63 

Thực hiện 14 dịch vụ công/85 dịch vụ công 

của Sở Nông nghiệp và PTNT kết nối Cơ sở 

dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ xử lý 

TTHC. 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
  Trong năm 2022 

Chờ hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp và PTNN 

64 

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC 

nhằm cắt giảm thời gian, chi phí và loại bỏ 

thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện đối với 

các TTHC của ngành trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
  Trong năm 2022   

65 

Tập huấn về chuyên môn, tiếp nhận và mua 

sắm trang thiết bị phục vụ công tác triển khai 

thực hiện Đề án 06 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Văn phòng UBND tỉnh, 

Công an tỉnh, Sở Thông 

tin và truyền thông; các 

sở, ban, ngành, địa 

phương liên quan 

Trong năm 2022   

66 
Hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết các 

TTHC liên thông 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
Các sở, ngành Trong năm 2022   
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67 

Kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng, Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài 

sản thu nhập 

Thanh tra tỉnh   Trong năm 2022 
Chờ hướng dẫn của 

Thanh tra Chính phủ 

68 

Thực hiện xây dựng, Kết nối, chia sẻ, khai 

thác cơ sở dữ liệu lĩnh vực Nội vụ với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia 

Sở Nội vụ   Trong năm 2022 
Chờ hướng dẫn của Bộ 

Nội vụ 

69 

Thực hiện việc ứng dụng xác thực người dân 

qua thẻ CCCD gắn chíp (Mactch on Card - 

Moc) và ứng dụng phần mềm VNEID khi 

cung cấp dịch vụ ngân hàng 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
  Trong năm 2022   

70 

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện 

tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa 

CSDLQGvDC với Cổng Dịch vụ công quốc 

gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp 

tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công 

dân khi thực hiện TTHC cấp tỉnh phục vụ xác 

thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện 

TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu báo lại 

các thông tin đã có trong CSDLQGvDC 

Sở Tài Chính Công an tỉnh Năm 2022   

71 

Xây dựng chính sách, pháp luật về phát triển, 

cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến 

thông tin dân cư 

Sở Tài Chính 
Sở Tài chính; Sở Xây 

dựng 
Trong năm 2022 

Theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

72 
Phối hợp hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết 

nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư 
Sở Tài Chính   

Năm 2022 và các năm 

tiếp theo 
  

73 

Phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu đề xuất cơ chế 

bảo đảm kinh phí duy trì, quản trị và khai thác dữ 

liệu CSDLQGvDC; triển khai thực hiện Thông 

tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí được khai thác từ 

CSDLQGvDC để mở cơ chế cho phép cơ 

quan quản lý cung cấp dịch vụ dữ liệu dân cư 

cho cá nhân, tổ chức có tính phí, tạo nguồn 

Sở Tài Chính Công an tỉnh Năm 2022   
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thu để xây dựng, duy trì, quản trị và khai thác 

dữ liệu; bảo đảm minh bạch, an toàn và đúng 

quy định pháp luật 

74 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hỗ trợ kinh phí từ nguồn 

ngân sách trung ương, các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật để triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. 

Sở Tài Chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Năm 2022   

75 

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu , hồ sơ 

TTHC trên CSDLQG về TTHC theo hướng 

dẫn của Văn phòng UBND tỉnh; rà soát, tái 

cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ 

khai, kết quả giải quyết TTHC. 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 
  Trong năm 2022   

76 

Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC và số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 

và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 
  Trong năm 2022   

77 

Phối hợp với Công an tỉnh sử dụng 

CSDLQGvDC tổng hợp, thống kê, tổng điều 

tra dân số và nhà ở nhằm giảm chi phí đầu tư 

của nhà nước 

Cục Thống kê   Trong năm 2022   

78 

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các 

nội dung Đề án đến các đơn vị nhằm nâng cao 

nhận thức về sự cần thiết phát triêrn 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 2030 tới toàn thể đội ngũ 

công chức, người lao động 

Cục Thống kê   Trong năm 2022   

79 
Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý 
Cục Thống kê   Trong năm 2022   
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với CSDLQGvDC, hệ thống định danh và xác 

thực điện tử làm giàu dữ liệu dân cư; thực 

hiện nhiệm vụ thống kê, phân tích dân số đảm 

bảo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các 

cấp 

80 
Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ 

TTHC trên CSDLQG về TTHC  
Cục Thống kê   Trong năm 2022   

81 
Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin của ngành 
Cục Thống kê   Trong năm 2022   

82 

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

thông tin, phối hợp kết nối tích hợp, cung cấp 

dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh 

nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu 

thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp 

thuế trong giải quyết TTHC lĩnh vực thuế.  

Cục Thuế tỉnh 
Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh 
Trong năm 2022 

Theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh và chỉ đạo 

chung toàn ngành từ 

Tổng cục Thuế 

83 
Tham gia tập huấn tiếp nhận dữ liệu tích hợp, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu 
Cục Thuế tỉnh   Trong năm 2022   

84 

Tổ chức hỗ trợ cho người nộp thuế. Triển khai 

hiệu quả đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay 

đổi thông tin hộ gia đình, cá nhân không kinh 

doanh 

Cục Thuế tỉnh   Trong năm 2022   

85 

Tiến hành đôn đốc, kiểm tra hàng tháng đối 

với các đơn vị cấp huyện, thành phố trực 

thuộc về việc xét xử và công khai các bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật đảm bảo 

tính chính xác, kịp thời phục vụ cho việc chia 

sẻ và kết nối dữ liệu dân cư quốc gia. 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 
  Trong năm 2022   

86 

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

thông tin tại Tòa án nhân dân hai cấp. Bố trí 

kinh phí, nguồn lực, cơ soử vật chất cho việc 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo 

Đề án 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 
  Trong năm 2022   
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87 

Triển khai dịch vụ xác thực thông tin đối với 

các đương sự, bị can, bị cáo… trên Cổng dịch 

vụ công Tòa án 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 

Công an tỉnh; 

Văn phòng UBND tỉnh;  

Sở Thông tin và ruyền 

thông; 

Các Sở, ban, ngành có 

liên quan 

Trong năm 2022   

88 

Triển khai kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư 

với hệ thống quản lý án điện tử của Tòa án 

nhân dân xác minh định danh điện tử đối với 

thông tin liên quan đến đương sự, bị can, bị 

cáo… 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 

Công an tỉnh; 

Văn phòng UBND tỉnh;  

Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

Các Sở, ban, ngành có 

liên quan 

Trong năm 2022   

89 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ 

về đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của sở  

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
  Trong năm 2022   

90 

Phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về 

phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên 

quan đến thông tin dân cư 

Sở Xây dựng   Trong năm 2022   

91 

- Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở hộ 

tịch điện tử toàn quốc với CSDLQGvDC, hệ 

thống định danh và xác thực điện tử, Dịch vụ 

công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC cấp tỉnh, cấp huyện phục vụ giải quyết 

TTHC công trong lĩnh vực hộ tịch và làm giàu 

dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh 

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh kết nối các 

Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như: Cơ sở 

dữ liệu công chứng tỉnh Nam Định; Cơ sở dư 

liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ 

sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính... với 

CSDLQGvDC 

Sở Tư pháp   Năm 2022 

Theo hướng dẫn của Cục 

Công nghệ thông tin - Bộ 

Tư pháp 

92 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công an tỉnh  Văn phòng UBND tỉnh; Thường xuyên   
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Đề án 06; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 

Đề án. 

các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành 

phố 

93 

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên 

quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, 

bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu 

quả CSDLQG v DC phục vụ giải quyết 

TTHC. 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
  Thực hiện thường xuyên  

94 
Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông 

về việc thực hiện Kế hoạch. 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
  Thực hiện thường xuyên   

95 

Phối hợp các sở, ngành, địa phương để tích 

hợp, cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ 

quốc gia 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
  Thực hiện thường xuyên   

96 

Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn, 

bảo mật cho các hệ thống thông tin phục vụ 

việc chuyển đổi số quốc gia 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Công an tỉnh Thường xuyên  

97 

Thực hiện tuyên truyền tới cán bộ, viên chức, 

người lao động và học sinh, sinh viên, người 

dân về nội dung, mục đích, tầm quan trọng 

của việc triển khai Đề án 06 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
  Thường xuyên   

98 

Rà soát, cập nhật thường xuyên TTHC, tích 

hợp, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ 

công quốc gia, làm giàu dữ liệu thông qua số 

hóa TTHC 

Sở Công Thương   Thường xuyên   

99 

Tuyên truyền Đề án 06 trên các phương tiện 

truyền thông, điện tử, mạng xã hội, website 

Sở, tờ gấp…. 

Sở Công Thương   Thường xuyên   

100 
Nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC mức độ 3, 

mức độ 4 
Sở Công Thương   Thường xuyên   

101 Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức Sở Nông nghiệp và   Thường xuyên   
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cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động và người lao động trong ngành 

về sự cần thiết và lợi ích thiết thực của Đề án 

06, dịch vụ công trực tuyến, các tiện tích khi 

sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử 

phát triển nông thôn 

102 

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên 

quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, 

bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu 

quả CSDLQG v DC phục vụ giải quyết 

TTHC. 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
  Thực hiện thường xuyên   

103 

Rà soát, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ, 

tài liệu các dịch vụ công của Ngân hàng nhà 

nước có sử dụng, khai thác thông tin cá nhân 

từ CSDLQG v DC. 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
  Thường xuyên   

104 
Kết nối, khai thác CSDLQGvDC phục vụ các 

hoạt động nghiệp vụ ngân hàng 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
  Thường xuyên   

105 
Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất 

cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
  Thường xuyên   

106 
Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin trong quá trình chuyển đổi số 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
  Thường xuyên   

107 

Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn, 

bảo mật cho hệ thống thông tin phục vụ việc 

chuyển đổi số quốc gia 

Sở Tài Chính 
Công an tỉnh, Sở Thông 

tin và truyền thông 
Thường xuyên   

108 

Phối hợp công tác, trao đổi thông tin, giải 

quyết các vướng mắc phát sinh trong triển 

khai trong quá trình triển khai thực hiện theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Sở Tài Chính Sở Tài chính Thường xuyên   

109 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong 

các cuộc họp, hội nghị, giao ban của Sở Tài 

chính; tổ chức biên soạn, đăng phát tin bài 

trên trang thông tin điện tử Sở Tài chính, 

mạng xã hội (zalo, facebook…) nhóm do Sở 

Sở Tài Chính   Thường xuyên   



17 
 

Tài chính lập, quản lý về nội dung, mục đích, 

tầm quan trọng của Đề án 06. 

110 
Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin trong quá trình chuyển đổi số 
Cục Thống kê   Thường xuyên   

111 
Rà soát cấp nhật thường xuyên TTHC tích 

hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia 
Cục Thuế tỉnh   Thường xuyên   

112 
Tuyên truyền Đề án 06 tới toàn thể công chức 

thuế và người nộp thuế 
Cục Thuế tỉnh   Thường xuyên   

113 
Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin trong quá trình chuyển đổi số 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 
  Thường xuyên   

114 

Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất 

cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được 

giao 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
  Thường xuyên   

115 
Tuyên truyền Đề án 06 tới toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động trong sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
  Thường xuyên   

116 

Thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022 về 

nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và người dân về sự 

cần thiết của các nội dung thiết thực Đề án 06 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
  Thường xuyên   

117 

Phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Sở Xây dựng   Thường xuyên   

118 

Phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về 

phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên 

quan đến thông tin dân cư. Chủ trì rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các quy định phục vụ 

triển khai định danh và xác thực điện tử, tích 

hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công 

dân trên thẻ CCCD và ứng dụng VNEID; 

thẩm định và phối hợp Công an tỉnh trình 

UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật 

trên 

Sở Tư pháp Công an tỉnh Thường xuyên   
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119 

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ 

TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo 

hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh; rà soát, 

tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ 

khai, kết quả giải quyết TTHC. Số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết 

TTHC 

Sở Tư pháp   Thực hiện thường xuyên  

120 

Thực hiện tuyên truyền, biên soạn, đăng tải tin 

bài trên trang Thông tin điện tử Sở, Bản tin Tư 

pháp về nội dung, mục đích, tầm quan trọng 

của Đề án 06 và các chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Trung ương, của tỉnh liên quan 

đến phát triển Chính phủ số, kinh tế số, 

chuyển đổi số quốc gia 

Sở Tư pháp   Thực hiện thường xuyên   

121 

Định kỳ tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện 

Đề án 06 trước ngày 20 hằng tháng để tham 

mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy 

định 

Công an tỉnh  

Văn phòng UBND tỉnh;  

Các Sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Trước ngày 20 hằng 

tháng 
  

122 Sơ kết, tổng kết kết quả triển khai Đề án 06 Sở Công Thương   Quý, 6 tháng, năm   

123 

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin nhằm giải quyết TTHC 

trên cơ sở hợp nhất cổng thông tin dịch vụ 

công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
  

Theo kế hoạch của 

UBND tỉnh 
  

124 

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ 

TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 

theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh; rà 

soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu 

đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
  

Theo kế hoạch của 

UBND tỉnh 
  

125 Báo cáo đề án, sơ kết, tổng kết đề án 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
  Theo lịch UBND tỉnh   

126 

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
  

Theo lịch của Tổ công 

tác 
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chức thực hiện Kế hoạch. 

127 

Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần 

mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám 

sát thông minh tại Trung tâm hành chính công, 

Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin chỉ 

đạo điều hành của UBND tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
  

Đã hoàn thành tích hợp 

và duy trì việc tích hợp, 

kết nối 

  

128 
Cử cán bộ tham gia tập huấn tiếp nhận việc 

tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu 
Sở Công Thương   Theo Kế hoạch của tỉnh   

129 

Thực hiện chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy 

trình, mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa 

Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và các cơ sở dữ 

liệu, hệ thống thông tin khác 

Sở Tài Chính   
Theo kế hoạch của 

UBND tỉnh 
  

130 

Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông 

về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC, thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử 

Sở Tài Chính   Hằng quý   

131 

Phối hợp với Công an tỉnh trong việc hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Đề án 06 

Sở Tài Chính Công an tỉnh 
Theo Kế hoạch UBND 

tỉnh 
  

132 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang chờ kế hoạch, 

hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 

Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 
     

 


