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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
_________________ 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 33/TB-UBND Tuyên Quang, ngày 13 tháng 4 năm 2022 

 
 

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 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" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 01/3/2022 và Thông báo số  

70/TB-VP ngày 11/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp triển khai 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 (sau đây 

viết chung là Đề án 06), 

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp 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).  

Dự  và chủ trì họp đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh-Tổ trưởng Tổ Công tác 68; tham dự 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; Viễn thông Tuyên Quang. 

Sau khi nghe Công an tỉnh-Cơ quan thường trực của Tổ Công tác 68 báo 

cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và ý kiến 

thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp. Để thực hiện nghiêm các chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và kịp thời khắc phục ngay những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận: 

1. Các đồng chí thành viên Tổ công tác 68, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm thực 

hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Tổ 

trưởng Tổ Công tác 68) khi triển khai thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời có các giải 
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pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, khẩn trương tập trung nguồn lực 

thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm  sau: 

1.1. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương 

và Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai 

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 32/KH-UBND 

ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông, Công an tỉnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa 

phương 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 (TTHC) cấp bộ, cấp tỉnh 

phục vụ giải quyết TTHC và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, 

điều hành. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 phải gắn liền với thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi số của tỉnh. 

 1.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận 

thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đội ngũ, cán bộ, công chức, viên 

chức về ý nghĩa, vai trò, kết quả triển khai thực hiện Đề án, vì đây là Đề án liên 

quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân 

và của doanh nghiệp, đặc biệt là nhận thức của cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ 

công từ cấp cơ sở. 

1.3. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, 

ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm mọi dự án công nghệ thông tin khi triển 

khai phải có cấu phần tương xứng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng. 

1.4. Ưu tiên phân công bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình 

độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, am hiểu về công nghệ thông tin để đáp ứng 

yêu cầu công việc triển khai Đề án. 

1.5. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá hiện 

trạng phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị về 

kỹ thuật (hạ tầng, đường truyền, trang thiết bị, phần mềm, bảo mật...) và nguồn 

nhân lực đáp ứng đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ 

thông tin để thực hiện dịch vụ công; sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.  

a) Các sở, ngành thuộc tỉnh có cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư lập đề cương và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện 

Kế hoạch số 32/KH-UBND gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định về sự 
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tương thích và phù hợp đối với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về công nghệ thông 

tin, thời gian hoàn thành xong trước ngày 25/4/2022. 

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thẩm định về sự phù hợp 

đối với chuyên ngành ứng dụng công nghệ thông tin, gửi Sở Tài chính trước 

ngày 06/5/2022. 

- Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách có trách nhiệm 

thẩm định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước 

ngày 15/5/2022.  

b) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ quy định và phân cấp của 

Luật ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện nâng cấp phần mềm của 

huyện bảo đảm tương thích, sẵn sàng  kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo 

quy định. 

1.6. Định kỳ ngày 15 hằng tháng các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện Đề án 06 với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi 

Công an tỉnh-Cơ quan thường trực Tổ công tác để tổng hợp chung; nếu cơ 

quan, đơn vị nào triển khai, báo cáo chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ, việc 

chấp hành chế độ báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Thủ tướng 

Chính phủ thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông 

vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh căn cứ hướng dẫn của Văn phòng 

Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương để triển khai thực hiện kịp thời, 

đúng tiến độ 25 thủ tục hành chính thiết yếu được ban hành kèm theo Đề án 06, 

tập trung để rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, thống nhất quy trình nghiệp vụ để thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh 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. 

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

3.1. Thường xuyên chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện để triển 
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khai kịp thời đúng tiến độ thời gian các nội dung công việc theo Đề án 06 và Kế 

hoạch số 32/KH-UBND; việc triển khai thực hiện gắn liền với công tác  

chuyển đổi số của tỉnh. 

3.2. Khảo sát, đánh giá để đề xuất nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh trên 

cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

3.3. Hướng dẫn các sở, ngành sử dụng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC cấp tỉnh và với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phối hợp Sở Tài chính 

báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, kinh phí nâng cấp cở 

sở hạ tầng hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh;  

3.4. Khẩn trương xem xét lại việc cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh cho phù hợp, thời gian hoàn thành trước 

ngày 30/4/2022. 

3.5. Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường 

thời lượng thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả triển khai 

thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch số 32/KH-UBND. 

 4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả 

hai TTHC liên thông, gồm: (1) Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường 

trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) Liên thông đăng ký khai tử 

- Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí theo hướng dẫn của Văn phòng 

Chính phủ. 

  5. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng lực lượng Công an triển 

khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 931/BYT-BH-BH ngày 28/02/2022 của 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 

bằng thẻ CCCD gắn chíp; thu thập các thông tin hồ sơ sức khỏe của công dân để 

sử dụng, kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

6. Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả 04 thủ tục hành chính công 

thiết yếu thuộc lĩnh vực của ngành; phối hợp cùng lực lượng Công an trong xác 

định quốc tịch, nhân thân chính xác cho các trường hợp là "nhân khẩu đặc biệt" 

trên địa bàn tỉnh. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng lực lượng Công an triển khai 

cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho học sinh, trước hết ưu 
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tiên học sinh đến độ tuổi đăng ký thi tốt nghiệp, Trung học phổ thông quốc gia 

và số chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.  

8. Công an tỉnh có trách nhiệm: 

8.1. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan 

để theo dõi, đôn đốc, nắm tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 và Kế 

hoạch số 32/KH-UBND; định kỳ ngày 18 hàng tháng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 

trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề cương hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.  

 8.2. Hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nối, tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công an. 

8.3. Chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc Công an cấp cơ sở hoàn thành việc tham 

mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập Tổ công tác triển 

khai Đề án 06 trên địa bàn. 

8.4. Đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm thành 

viên Tổ Công tác 68, gồm: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách 

lĩnh vực công nghệ thông tin và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

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

9.1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ 

của Đề án 06 và Kế hoạch số 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng 

thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện và thành lập Tổ công tác tại cơ sở theo Công văn số 1040/UBND-NC 

ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: 

a) Thành phần Tổ công tác cấp xã:  

- Chủ tịch UBND cấp xã - Tổ trưởng;  

- Trưởng Công an xã - Tổ phó;  

- Các thành viên gồm: Công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân xã; Công 

chức tư pháp; Công chức văn hóa; Công chức địa chính; Bí thư Đoàn Thanh 

niên; Chủ tịch Hội phụ nữ; Chủ tịch Mặt trận tổ quốc; Công chức văn hóa, 

chuyên viên Bảo hiểm xã hội; Cán bộ Lao động, Thương binh-Xã hội.  

  b) Thành phần Tổ công tác thôn, xóm, tổ dân phố: 

  -  Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng; 

  - Các thành viên gồm: Bí thư đoàn thanh niên; Chi hội trưởng hội phụ 

nữ; Cảnh sát khu vực và nhân sự hiểu biết về công nghệ và nhiệt huyết với hoạt 
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động cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công 

nghệ số.  

9.2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng Công 

an, các cơ quan liên quan tổ chức cấp căn cước công dân cho người lang thang, 

cơ nhỡ để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ an sinh xã hội và chi trả trợ cấp, hỗ 

trợ người cao tuổi theo quy định. 

9.3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã, các trường học 

trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền tổ chức cấp căn cước 

công dân kèm định danh điện tử cho công dân và học sinh trên địa bàn, trước 

mắt ưu tiên cho số công dân sinh năm 2004 đến độ tuổi đăng ký thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông quốc gia và số công dân sinh năm 2007 chuẩn bị tham dự 

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí 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 06 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:      
- 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; 
- Công an tỉnh; 
- Đài PT&TH tỉnh, Báo TQ,  
Cổng TTĐT tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 
- TP, PTP, CV Phòng THCBKS; 
- Lưu: VT-NC (P.Hà).                                

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Tạ Văn Dũng 
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