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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia 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 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

Từ tháng 6 năm 2022, Đề án 06 đã được triển khai đến cơ sở, thu được những 

kết quả bước đầu tích cực; được người dân, cơ quan, ban ngành đồng tình, ủng hộ, 

đánh giá cao. Qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục 

tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý 

thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng 

quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp 

góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế, xã hội số. 

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

 Ban hành 2 kế hoạch, 8 quyết định và nhiều văn bản có liên quan để thực hiện 

triển khai Đề án. 

 Kế hoạch số 246/KH-TCTTKĐA ngày 14/10/2022 của TCTTKĐA 06 huyện 

về Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các 

chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai 

thực hiện Đề án 06; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 21/11/2022 Kế hoạch triển 

khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử 

dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP. 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 

13/4/2022 về việc thành lập 01 tổ công tác  triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông; Quyết 

định số 863/QĐ-TCTTKĐA ngày 13/4/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 
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đến năm 2030; Quyết Định số 862/QĐ-TCTTKĐA ngày 13/4/2022 về việc thành lập 

01 tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện 

tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông, Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 

27/4/2022 Quyết định về việc thành lập lại Tổ công tác triển khai Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện 

Bạch Thông, Quyết định 1109/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 Quyết định về việc thành 

lập lại Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông, Quyết định 1126/QĐ-

TCTTKĐA ngày 5/5/2022 Quyết định Ban hành lại Quy chế hoạt động của tổ công 

tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030, Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 Quyết định về việc kiện toàn, 

bổ sung Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông, Quyết định số 

2936/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 Quyết định về việc kiện toàn lại Tổ Công tác triển 

khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên 

địa bàn huyện Bạch Thông. 

2. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 

- Đơn vị đã thực hiện tuyên truyền thực hiện Đề án 06 và Dịch vụ công trực 

tuyến đến người dân và các cơ quan, ban, ngành địa phương bằng các hình thức: 

+ Thông qua các buổi họp thôn được 65 buổi 

+ Qua mạng xã hội zalo, facebook: 64 lượt 

+ Thông qua hệ thống loa phát thanh, truyền hình: 91 lượt 

- Phản ứng của người dân: Nhiều người dân đã tích cực, chủ động sử dụng dịch 

vụ công để giải quyết các thủ tục hành chính, tự nguyện đến cơ quan Công an xin cấp 

CCCD và đăng kí tài khoản định danh điện tử tích hợp các giấy tờ cá nhân. 

- Tồn tại, vướng mắc 

+ Nội dung tuyên truyền Đề án đôi khi chưa được sinh động, chưa thu hút hấp 

dẫn được người xem. 

+ Tuyên truyền lồng ghép với nhiều chương trình dẫn đến người dân bị nhầm 

lẫn và không nhớ nội dung. 

 -  Nguyên nhân: 
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 + Khách quan: Người dân không thường xuyên chú ý các nội dung truyền 

thanh, truyền hình đưa tin, nhận thức còn hạn chế. 

 + Chủ quan: Một bộ phận cán bộ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 kiến 

thức chuyên môn còn hạn chế, khả năng tuyên truyền còn kém chưa thu hút được 

người dân. 

 - Giải pháp: 

 + Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cập nhật nhiều 

thông tin, hình ảnh thực tế đến sử dụng các dịch vụ công để cụ thể hóa nội dung 

tuyên truyền 

 + Cán bộ thực hiện cần nâng cao kiến thức về các nhiệm vụ Đề án, nâng cao 

khả năng tuyên truyền để thu hút người dân. 

 3. Về hoàn thiện thể chế 

 Địa phương thống nhất với các quy định, văn bản hướng dẫn triển khai thực 

hiện Đề án. 

 4. Về dịch vụ công 

4.1. Về hạ tầng, trang thiết bị máy móc phục vụ triển khai đề án 

- Cấp huyện: Bố trí Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại huyện, đầu tư cơ sở 

vật chất, các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện. Trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn gồm: 04 máy tính, 01 

máy phô tô (cả máy in và máy scan), 04 cammera giám sát.  

 Về nguồn nhân lực: Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã bố 

trí 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện làm trưởng Bộ phận, các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cử công chức đến làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện cử 01 chuyên viên được 

đào tạo trình độ Đại học Công nghệ thông tin quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, 

máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 Trang thiết bị và nguồn nhân lực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND 

huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ. 

- Cấp xã: Có 14/14 xã, thị trấn bố trí được phòng làm việc riêng cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả riêng lắp đặt 01 carema cho 14/14 xã, thị trấn 

- Khả năng đáp ứng việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu: Bộ phận một cửa 

cấp huyện và cấp xã đều được kết nối 100% internet đáp ứng việc tìm kiếm và nhập 

hồ sơ trên dịch vụ công theo quy định (Bộ phận một cửa của huyện có 01 mạng Wifi 

công cộng và 01 mạng Wifi lắp đặt riêng để phục vụ người dân tra cứu thông tin và 

nhập hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến). 
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4.2. Về nguồn nhân lực  

- Cấp huyện: Thường xuyên kiện toàn bộ phận 1 cửa, có thông báo lịch trực 

công khai cho từng lĩnh vực tiếp nhận. 

- Cấp xã: 14/14 xã, thị trấn thành lập Bộ phận Một cửa và phân công lịch trực 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

4.3. Kết quả triển khai dịch vụ công (Phụ lục II) 

4.4. Rà soát số liệu số hóa 

- Đối với nhiệm vụ số hóa TTHC còn hiệu lực trong giai đoạn 2020-2025: Ủy 

ban nhân dân huyện giao phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu thực hiện và triển 

khai các văn bản liên quan. Năm 2022 các cán bộ phụ trách giải quyết TTHC của các 

phòng chuyên môn, UBND các xã thị trấn đã được tham gia lớp tập huấn về quy trình 

số hóa, thời gian số hóa TTHC do UBND tỉnh tổ chức. Tuy nhiên, đến thời điểm báo 

cáo, chưa có đơn vị nào thực hiện nhiệm vụ số hóa để gửi về Trung tâm CNTT tỉnh 

để cập nhật, lưu trữ 

4.5. Tình trạng máy móc thực hiện DVC và phương án lắp máy tính tại 

các hội trường, thôn tổ 

Chưa thực hiện lắp đặt máy tính tại các thôn tổ do mức độ xã hội hóa các 

nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước cấp 

nên việc bố trí chưa thực hiện được; trong thời gian tới địa phương sẽ vận dụng các 

nguồn kinh phí đã được trang cấp, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ và triển khai lắp 

máy tính. 

4.6. Mức độ sử dụng các loại DVC trên địa bàn 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện 25 dịch vụ 

công thiết yếu (cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện 20 dịch vụ công thiết yếu thuộc 

thẩm quyền giải quyết) và đề ra lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy 

nhiên, tiến độ triển khai còn chậm, hiện nay mới phát sinh hồ sơ trực tuyến đối với 

10/20 dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã như: (1) Xác nhận số 

Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; (2) Cấp lại, cấp đổi thẻ 

căn cước công dân; (3) Đăng ký thường trú; (4) Đăng ký tạm trú; (5) Khai báo tạm 

vắng; (6) Thông báo lưu trú, (7) Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; (8) Thu tiền 

nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi 

hình (phạt nguội); (9) Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) (Thí điểm cơ chế 

kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện); (10) Thay đổi chủ thể hợp đồng 

mua bán điện. 

Kết quả giải quyết TTHC qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: Số hồ sơ 

TTHC tiếp nhận qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 723/11577 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

6% (số liệu từ 15/03/2022 đến hết ngày 15/12/2022). 
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 5. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội 

 - Các giải pháp của Ngân hàng về phát triển ứng dụng của chip điện tử gắn trên 

thẻ CCCD để xác thực thông tin khách hàng, chống giả mạo: Sử dụng các phần mềm 

quét mã Qr-code có sẵn như zalo, momo... quét mã Qr trên thẻ CCCD của công dân 

và đối chiếu với thông tin có trong dữ liệu ngân hàng nếu có sai sót sẽ ngừng giao 

dịch và yêu cầu công dân cung cấp các tài liệu chứng minh thông tin cá nhân. 

- Việc triển khai khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 931/BYT-BH ngày 

28/02/2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông hiện có 14/14 cơ sở thực hiện khám chữa 

bệnh BHYT bằng thẻ CCCD có gắn  

 - Triển khai an sinh xã hội: Chưa thực hiện được 

 6. Nhóm phục vụ phát triển công dân số 

 6.1. Kết quả thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử 

 * Đối với hồ sơ cấp CCCD 

- Đã thu nhận: 27869/28576 hồ sơ = 97%. 

- Tổng số công dân chưa thu thập được là 707 (theo chỉ tiêu của C06-BCA). 

- Thẻ cục trả về 26628 thẻ; đã trả 26618 thẻ; Công an trả: 25911 thẻ; Bưu điện 

trả: 707 thẻ;  tồn: 10, chưa trả: 10 thẻ (đã thông tin nhưng công dân chưa đến nhận 

hoặc sai lệch thông tin nên công dân chưa nhận). Đang tiếp tục thông báo cho các 

công dân có thẻ CCCD đến nhận thẻ theo quy định; hướng dẫn công dân bị sai lệch 

thông tin làm hồ sơ và cấp lại thẻ CCCD cho công dân. 

* Đối với hồ sơ định danh điện tử.  

Tổng số hồ sơ thu nhận: 5753 hồ sơ, trong đó hồ sơ CCCD 255 (đã có thẻ 

CCCD): 5498 hồ sơ. 

 6.2. Tồn tại, vướng mắc 

 - Vẫn còn công dân đến độ tuổi cấp CCCD chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tỷ 

lệ thu nhận hồ sơ định danh điện tử còn thấp. 

 - Một số trường thông tin trên thẻ CCCD sai chưa được phát hiện, vẫn còn các 

trường hợp sai số định danh cá nhân chưa được giải quyết dẫn đến tình trạng chưa 

được cấp CCCD. 

 6.3. Nguyên  nhân 

 + Khách quan: Nhận thức của người dân về tầm quan trọng của CCCD và Định 

danh điện tử còn hạn chế,  một số người dân chưa có ý thức trong việc tự nguyện đến 

xin cấp thẻ CCCD, chỉ khi cần thực hiện các thủ tục khác mới tìm kiếm; trình độ dân 

trí còn thấp, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn nhiều hạn 

chế. 
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 + Chủ quan: Công tác tuyên truyền về các tiện ích của CCCD và định danh 

điện tử đôi lúc chưa đạt hiệu quả, trình độ cán bộ thực hiện không đồng đều dẫn đến 

việc sai sót trong cấp thẻ CCCD cũng như Định danh điện tử. 

 6.4. Giải pháp 

 - Thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền cho người dân dễ 

hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của thẻ CCCD và Định danh điện tử. 

 - Thường xuyên nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, nắm vững các quy 

định, hướng dẫn mới, giải quyết nhanh chóng triệt để các trường hợp sai thông tin 

cũng như cấp mới thẻ CCCD cho công dân. 

 7. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư 

 Kết quả làm sạch dữ liệu của các cơ quan, ban, ngành: 

 7.1. Công an huyện 

- Cập nhật CMND 9 số: 388 trường hợp chưa cập nhật được. Công an huyện 

đã thực hiện cập nhật trạng thái “không có cmnd 9 số” trên hệ thống CSDL QG về 

DC theo quy định.  

- Cập nhật dữ liệu phạm nhân được 206 

- Điều chỉnh thông tin hộ có nhiều hơn một chủ hộ 77/77 đạt 100% 

7.2. Ngành Tư pháp 

- Kết quả phối hợp rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư từ các nguồn (kết 

quả số hóa Sổ hộ tịch giai đoạn 1 từ khi triển khai đến năm 2015): 

+ Sổ đăng ký khai sinh: 131 quyển, với 17.321  hồ sơ; 

+ Sổ đăng ký khai tử: 48 quyển, với 2.410  hồ sơ; 

+ Sổ đăng ký kết hôn: 62 quyển, với 5.909  hồ sơ; 

+ Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 24 quyển, với 2.472 hồ sơ; 

+ Sổ đăng ký nhận cha, mẹ con: 2 quyển, với 12 hồ sơ; 

- Kết quả phối hợp rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư từ các nguồn (kết 

quả số hóa Sổ hộ tịch giai đoạn 2 từ năm 2016 đến thời điểm sử dụng phần mềm hộ 

tịch dùng chung của Bộ Tư pháp): 

+ Sổ đăng ký khai sinh: 28 quyển, với 2.956 hồ sơ; 

+ Sổ đăng ký khai tử: 24 quyển, với 728 hồ sơ; 

+ Sổ đăng ký kết hôn: 25 quyển, với 806 hồ sơ; 

+ Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 37 quyển, với 876 hồ sơ; 

+ Sổ đăng ký nhận cha, mẹ con: 3 quyển, với 11 hồ sơ; 

+ Việc cập nhật dữ liệu từ khi triển khai phần mềm hộ tịch kết nối, chia sẻ cấp 

số định danh cá nhân đến nay: 2048 trường hợp; 

+ Việc kết nối, liên thông giữa hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với 

phần mềm hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp còn có một số hạn chế như sau: đã kết nối 
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phần mềm từ một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm hộ tịch của Bộ tư pháp nhưng 

chưa ổn định, lúc tiếp nhận được lúc kết nối không thành công, do đó công chức tư 

pháp hộ tịch vẫn phải tiếp nhận trực tiếp trên cả 2 phần mềm trong đăng ký hộ tịch, 

dẫn đến việc một hồ sơ đăng ký hộ tịch phải thao tác nhiều lần và mất thời gian. 

7.3. Bảo hiểm xã hội 

- Kết quả rà soát thông tin bảo hiểm xã hội đã thực hiện liên thông với Bộ Tư 

pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

7.4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Làm sạch dữ liệu trẻ em: đã rà soát làm sạch dữ liệu: 14/14  

7.5. Trung tâm Y tế  

- Kết quả “làm sạch” dữ liệu thông tin tiêm chủng: Công an cấp xã phối hợp 

lực lượng Y tế cùng cấp đã thực hiện cập nhật mũi tiêm còn thiếu vào nền tảng quản 

lý tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế được 15981 mũi tiêm; còn: 0 mũi tiêm chưa cập 

nhật được vào hệ thống. 

7.6. Ngành Giáo dục - ĐT 

- Phối hợp với Phòng giáo dục – ĐT và các trường học rà soát, cấp CCCD và 

định danh điện tử cho những người sinh năm 2004, 2007: 316 trường hợp. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và sự vào cuộc của các ban 

ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, bước đầu cơ bản đã hoàn thành một số chỉ tiêu 

Kế hoạch đề ra. Các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã đã xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án 06 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. 

- Tổ công tác triển khai Đề án 06 từng bước đi vào hoạt động; làm tốt vai trò 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, cấp xã tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 đề ra. Lực lượng Công 

an tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm 

bảo “đúng, đủ, sạch, sống” và công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD và hồ sơ định danh 

điện tử cho công dân trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để việc triển khai 

thực hiện Đề án 06 được dễ dàng, đạt hiệu quả. 

2. Tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Một số ít phòng, ban, ngành chưa nắm rõ các yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 06, 

chưa tập trung, quan tâm chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ được giao theo chức năng, 

nhiệm vụ nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao còn chậm. 
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- Mặc dù đã tuyên truyền nhưng nhận thức của cán bộ và nhân dân về các nội 

dung thuộc Đề án 06 còn hạn chế, chưa nắm được ý nghĩa, tính năng, tác dụng và lợi 

ích của sử dụng thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử. 

- Số hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận trực tuyến còn thấp 

hơn nhiều so với tiếp nhận trực tiếp. Trong đó lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công 

chưa đạt chỉ tiêu. 

- Kinh phí bố trí đầu tư trang thiết bị ở một số đơn vị cấp xã chưa đáp ứng theo 

quy định. 

2.2. Khó khăn, vướng mắc 

- Trong giai đoạn bước đầu triển khai thực hiện Đề án 06, khối lượng công việc, 

phạm vi triển khai rất lớn, nhiều nội dung trong Đề án mới, chưa có tiền lệ nên việc 

nghiên cứu, áp dụng vào thực hiện còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nên việc triển khai còn 

chậm. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn ít do trình độ công nghệ thông tin của 

nguời dân, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. 

- Các cá nhân, tổ chức ngại tiếp cận với hình thức trực tuyến; một bộ phận lớn 

người dân là nông dân, người lao động điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức 

về tin học và tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa có điện 

thoại thông minh hoặc có nhưng cấu hình điện thoại không đảm bảo. Do vậy đa số 

người dân vẫn lựa chọn cách truyền thống là đến trực tiếp cơ quan chức năng để thực 

hiện các thủ tục hành chính hoặc được cán bộ tiếp nhận làm thay việc thực hiện nộp 

hồ sơ qua công dịch vụ công. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- TCTTKĐA 06 tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung cụ thể liên quan 

đến Đề án 06. 

- Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên cải thiện, nâng cấp đảm bảo hệ 

thống đường truyền. 

- Sở Tư Pháp xem xét đề xuất phương án nâng cao, hoàn thiện 02 phần mềm: 

Cấp số định danh cá nhân; Việc kết nối, liên thông giữa hệ thống phần mềm một cửa 

điện tử của tỉnh với phần mềm hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp để giải quyết TTHC 

cho công dân được thuận lợi, nhanh chóng. 

- TCTTKĐA 06 tỉnh, UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho hoạt động triển 

khai Đề án được hiệu quả hơn.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG 

THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã triển khai nghiêm túc 

các nội dung công việc được giao theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trên 

địa bàn huyện. Tổng hợp kết quả, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định. Nâng cao 
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nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc thực hiện Đề án là 

nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện. Thường 

xuyên cập nhật, bổ sung dữ liệu chuyên ngành, làm giàu dữ liệu khi được kết nối chia 

sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, 

hưởng ứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu khi 

có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan; tuyên truyền, đẩy mạnh triển 

khai ứng dụng di động công dân số VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, 

dịch vụ như: Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, mã 

số thuế hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng… 

3. Chỉ đạo các phòng, ban ngành có liên quan đến 25 dịch vụ công thiết yếu 

khẩn trương phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện để thực hiện 

việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

4. Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện tốt công tác 

làm sạch dữ liệu dân cư và đẩy mạnh việc cấp CCCD kết hợp với cấp định danh điện 

tử cho công dân; tiếp tục tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn người dân tích hợp 

thông tin các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử. 

5. Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống phục vụ triển khai Đề án hiệu quả; phối hợp 

nâng cao chất lượng đường truyền, hệ thống, đơn giản hóa các phần mềm, ứng dụng để 

mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện 

Bạch Thông./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo huyện ủy;  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT,THNC. 

TỔ TRƯỞNG ĐỀ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đinh Quang Hưng 
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