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 Kính gửi:  

 - Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp thị xã; 

 - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/03/2022 của Ủy ban nhân 

dân thị xã về việc 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 thị xã (gọi tắt là Đề án 06); Công văn 

số 554/CAT-PC06 ngày 25/3/2022 của Công an tỉnh; Để đẩy mạnh triển khai Đề 

án 06, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu: 

1. Công an thị xã: Chủ trì tham mưu, tiến hành rà soát thành viên để kiện 

toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác 06 thị xã theo đúng hướng dẫn của Công 

an tỉnh.  

Tiếp nhận, cập nhật thông tin liên quan đến tiêm chủng, an sinh xã hội, 

đoàn viên, hội viên, của người dân trên địa bàn được các bộ phận chức năng xác 

thực phối hợp với lực lượng Công an để cập nhật bổ sung đảm bảo thông tin 

“đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời giúp các đơn vị xác thực bảo đảm dữ liệu 

chuyên ngành của các đơn vị “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Chủ trì tham mưu triển khai theo các kế hoạch và chỉ đạo của các cấp; 

hướng dẫn các đơn vị khi có hệ thống dữ liệu, hoặc hệ thống chưa hoàn chỉnh 

nên chưa số hóa được kết quả triển khai dịch vụ công, an sinh xã hội… để tổ 

chức thực hiện trên hệ thống vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (bảo đảm khi 

các đơn vị có hệ thống sẽ chuyển giao dữ liệu). 

 2. UBND các phường, xã:  

Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tại cấp phường, xã để thực 

hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và thực hiện thành công Đề án 06/CP về phát 

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

đối số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; định hướng 

thành phần gồm:(1) Đồng chí Chủ tịch UBND - Tổ trưởng; (2) Trưởng Công an 

cấp phường, xã - Tổ phó; Các thành viên gồm:(3) Công chức Văn phòng 

UBND; (4) Công chức Tư pháp; (5) Công chức Văn hóa; (6) Công chức Địa 

chính; (7) Bí thư Đoàn thanh niên; (8) Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; (9) Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ; (10) Công chức lao động Thương binh và Xã hội; (11) 

Trạm trưởng Trạm Y tế. 

* Nhiệm vụ của Tổ công tác cấp phường, xã: Triển khai các nội dung thực 

hiện Đề án 06 tại các phường, xã theo hướng dẫn của cấp trên, trước mắt tập 
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trung bảo đảm dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật; 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 về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng Covid - 19, an 

sinh xã hội với dữ liệu dân cư; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, 

thông báo đầy đủ mã số định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử 

cho công dân. 

- Đối với thôn, tổ dân phố Tổ công tác gồm: (1) Đồng chí Bí thư Chi 

bộ, (2) Thôn trưởng, Tổ trưởng các thôn, Tổ dân phố; các thành viên gồm: (3) Bí 

thư Đoàn Thanh niên; (4) Chi hội trưởng Hội Phụ nữ và 02 nhân sự hiểu biết về 

công nghệ và nhiệt huyết với hoạt động cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, 

hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. 

(Căn cứ tình hình thực tế các địa phương để lựa chọn thành viên cho phù hợp). 

 3. Phòng Tư pháp thị xã 

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các phường, xã rà soát, đối chiếu, lập 

danh sách điều chỉnh, bổ sung thông tin công dân để cập nhật đồng bộ dữ liệu hộ 

tịch đã được đăng ký với dữ liệu dân cư. 

- Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện rà soát, đồng bộ dữ liệu hộ 

tịch khi có biến động đảm bảo dữ liệu về dân cư và hộ tịch đồng bộ, luôn “đúng, 

đủ, sạch, sống”. 

- Trực tiếp triển khai chỉ đạo thực hiện cập nhật thông tin công dân khi bổ 

sung hoàn chỉnh phần mềm hệ thống CSDL quốc gia về dân cư. 

 4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã 

- Thu thập, cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm chủng, lập danh sách cập nhật, bổ 

sung để chuyển lực lượng Công an cập nhật vào dữ liệu dân cư. 

- Trực tiếp triển khai chỉ đạo thực hiện cập nhật thông tin công dân khi bổ 

sung hoàn chỉnh phần mềm hệ thống CSDL quốc gia về dân cư. 

 5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

- Thu thập, cập nhật, lập danh sách công dân hưởng an sinh xã hội, đảm 

bảo chế độ chính sách cho người dân được hưởng theo quy định của pháp luật. 

- Chuyển lực lượng Công an để cập nhật vào dữ liệu dân cư và phối hợp 

cập nhật khi có biến động đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. 

- Phối hợp Công an, BHXH thị xã để triển khai chi trả chế độ chính sách 

cho người có công, diện hỗ trợ chính sách khi hệ thống hoàn chỉnh. 

- Trực tiếp triển khai chỉ đạo thực hiện cập nhật thông tin công dân khi bổ 

sung hoàn chỉnh phần mềm hệ thống CSDL quốc gia về dân cư. 

6. Bảo hiểm Xã hội thị xã 

- Rà soát, lập danh sách công dân bổ sung về số thẻ bảo hiểm, xác thực 

thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội theo các trường thông tin của công 

dân để đối chiếu, đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư. 
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- Sau khi thực hiện rà soát lập danh sách phối hợp với lực lượng Công an 

để cập nhật đối sánh dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. 

- Khi phần mềm, hệ thống của các đơn vị được kết nối chia sẻ hoàn chỉnh 

sẽ trực tiếp thực hiện cập nhật thông tin công dân. 

- Phối hợp Công an, phòng Lao động Thương binh và Xã hội để triển khai 

chi trả chế độ chính sách cho người có công, diện hỗ trợ chính sách khi hệ thống 

hoàn chỉnh. 

- Khi triển khai thực hiện cần tiếp thu ý kiến của người dân để phân tích 

đánh giá những bất cập để đưa ra các giải pháp phù hợp. 

7. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thị xã 

- Rà soát, lập danh sách phối hợp cung cấp thông tin công dân là đoàn 

viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể. 

- Sau khi thực hiện rà soát lập danh sách phối hợp với lực lượng Công an 

để cập nhật đối sánh dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” 

- Khi phần mềm, hệ thống của các đơn vị được kết nối chia sẻ hoàn chỉnh 

sẽ trực tiếp thực hiện cập nhật thông tin công dân. 

- Khi triển khai thực hiện cần tiếp thu ý kiến của người dân để phân tích 

đánh giá những bất cập để đưa ra các giải pháp phù hợp.  

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cân đối ngân sách của thị xã để phân bổ nguồn kinh phí theo 

quy định để đầu tư, sửa chữa, thay thế, mua sắm… phục vụ cho việc tổ chức 

triển khai Đề án 06. 

Căn cứ khoản 3, mục III của Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/03/2022 

của UBND thị xã đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi về Tổ công tác 

Đề án 06 thị xã (qua Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thị xã) vào ngày 13 

hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Công an tỉnh. 

 Nhận được văn bản này các yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể thị 

xã; Ủy ban nhân dân các phường, xã  và các đơn vị liên quan triển khai và thực 

hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Tổ Công tác Đề 

án 06 thị xã (qua Công an thị xã) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Công an thị xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Chánh VP, các PCVP UBND thị xã; 

- Cổng Thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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