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CONG TAC DE AN 06 TfN}1 CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 

Cr; 
DOAN KIEM TRA DOe Ip - Tv do - Hnh phüc 

4,4- S6: Gfl/BC-DKT Ninh Thuan, ngày29 tháng 11 nám 2022 

BAO CÁO 
1C&j$kiêm tra vic trin khai thçrc hin B an 06/CP trén dia  bàn tinh 

hin K hoach  s 590/KH-IJBND ngày 15/02/2022 cUa Uy ban nhân 
dan tinh ye triên khai thue hin Be an phát triên üng diing dtt Iiu ye dan cir, djnh 
danh vâ xác thvc diên tü phuc vi,i chuyên dôi so quôc gia giai doan 2022-2025, 
tam nhmn den nàm 2030 trên dja ban tinh Ninh Thun (gQi tat là Dé an 06/CT,). 

Ngãy 09/11/2022 T4 cong tác trin khai D an 06 Huh ban hãnh cOng van 
sO 4536/VPTJB-TCDNC ye thãnh lap Doãn kiêm tra gôm 08 thânh viên, trong do 
dOng cM HO Si Scm Chánh V phOng UBND tinh, To phO To cOng tác Be an 06 
tinh lam Truong Doàn kiêm tra, dông chI Dai tá Lê Quang BOng, Phó Giám doe 
Cong an tinh - Thành viên TO cong tác Dé an 06 tinh lam Phó truàng Boán kiém 
tra cüng dai  din lãnh dao,  can bO S& Thông tin và Truyên Thông; Sà ft pháp; 
S& Ni vv; Van phOng LIBND Hit; Lãnh do PhOng Tham miru - Cong an tinh; 
Lãnh dao Phông Cãnh sat quán 1? hânh chInE ye tr@ tij xã hi - COng an tinh. Tfr 
ngáy 10/11/2022 den ngây 17/11/22022 Doán kiêm tra dã tién hânh kiêm tra tai 
13 dan vj (06 SO' thut)c tinh và 07 UBND cap huyçn) de huOng dan, don dOe cáe 
So, ngành, UBND cac huyên, thânh phO tHen khai thve hin các nhiem vu trçng 
tam cüa Dé an O6ICP trong Mm 2022 theo eM do cüa Chü tjch UBND tinh - To 
truongTO cOng tac Be an 06 tinE. TO kiêm tra Dé an 06 tinh báo cáo tInh hinh két 
qua kiêm tra, cv the nhtr sau: 

I. CONG TÁC CHi BJ?SO  TRIEN KHAI THVC HIN BE AN O6ICP 
Các don vj dirge kim tra (SO' ThOng tin và Truyén thong, SO' Tic pháp, SO' Y 

te, SO' Lao &5ng, Thicong binh và Xâ h(51, So' Giáo duc và Dào tao, SO' Tài nguyen và 
MOi tru'&ng va 07/0 7 UBND các huyn, thành phO,) dä chi dao  triên khai thvc hin 
nghiêm tue Be an 06/CP dUng theo tinE than chi do ti Kê hoch sO 590/KR-
IJBND ngãy 15/02/2022 cUa UBND tinh ye triên khai thve hin De an 06/CP. Chü 
dng xãy dijng ké hoch triên khai thve hin e an 06/CP theo ehfrc nàng, nhirn 
v cüa don vj, dia phuung mInh. CO 07/07 UBND cap huyn dâ thành 1p  TO 

cong tác tri4n khai D an 06/CP vOi 147 thành viên, do dông chI CMI tjch IJBND 
cap huyn lam To trithng TO cOng táe triên khai Dê an 06/CP cap huyn vâ 
Trithng COng an d.p huyn lam TO phO thu0ng trvc  TO cOng tác trién khai Be an 
06/CP cap huyn (UBND huyn Ninh Hal: 32 thành viên, UBND huyn Thun 
Nam: 28 thành viên, UBND Ninh Scm: 23 thành vien, UBND huyn Ninh PhzcO'c: 
20 thành viên, UBND huyn Bác Al: 16 thành viên, UBND Tp. Phan Rang - Thdp 
C'hàm: 15 thành viên, UBND huyqn Thu4n Bàc: 13 thành viên,); 65/65 UBND 
cp xâ vá 389/3 89 ep thOn dâ thanh lanE 1p TO cOng tác triên khai Be an 06/CP 
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theo dung huóng dan và chi dao  eüa BO Cong an — Thu&ng trijc To cOng tác triên 
khai Dê an 06 ChInh phü. 

Can cü Ké hoach  sO 590/KH-UBNT) ngày 15/02/2022 cüa UBND tinh, the 
Sà thuOc tinh và UBND cae huyn, thành phô dA tO chfre triên khai, quán triet den 
toàn the can b, cOng ehfrc, viên chüc ye eác nQi dung cUa Dê an 06/CP và eáe tin 
Ich eUa Dé an 06/CP mang 1i. Dông thôi ban hành nhiêu van bàn chi dao the ngành, 
doàn the và UBND cap xã tp trung nguOn nhân Içrc triên khai thire hin hiu qua Dé 
an 06/CP, nhu: Triên thai thirc hin các thông báo két 1un chi dao  eüa Thu tuó'ng 
ChInh phü, Phó Thu ti.râng ChInhphñ Vu Due Dam vâ kêt 1un cüa Chu tich UBND 
tinh — To tru&ng To cong tác trién khai Dé an 06 tinh ye các thim vv cUa Be 
06/CP; Triên khai thi hành Lu@ Cu trü näm 2020 vâ các van bàn huâng dn thi 
hành; Triên khai Nghj djnh 59/2022/ND-CP ngày 05/9/2022 ye dinh danh và xac 
thcc din tfr; triên khai thrc hin cao diem "90 ngày, dêm" triên khai cac giái pháp 
bão dam hoàn thành các chi tiêu phyc vi triên thai quy djnh cüa Lut Cu trü näm 
2020 ye viêc So hO khâu, So tam  trili hét giá trj sü dvng  sau ngày 3 1/12/2022 và 
tang cu&ng day manh  triên thai thgc hin Dé an 06/CP... 

II. KET QUA MQT SO MJLT CONG TAC 
1. Diii vol cáe S& thuôc tinh 
1.1.56 Thông tin và Truyên thông 
- KOt qua rà soát h thông k9 thut triên thai thi,rc hin Dé an 06/CP: Ca 

bàn dáp mg tiêu chuân k5 thut ye ha tang cong ngh thông tin theo Cong van sO 
1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 cüa BO Thông tin và Truyên thông hu&ng 
d&n k5 thu3t triên thai Be an 06 (Pbién bàn ].OJ Tuy nhiën van con mOt  sO hang 
muc chua dam báo theo yêu câu can khàc phc. Ngay sau thi Uy ban nhân dan 
tinh phân bô kinh phi 03 t5' dông SâdA phôi hcip các don vj lien quan hoàn tat cac 
thu c pháp 13? dâu tu, mua sam thiêt bj và và triên k.hai các giái pháp thãc phvc, 
nâng cap h thông thông tin (dçr kiên hoàn thành trong tháng 12/2022). 

- Vé tInh hlnh kêt qua thrc hiçn sO hóa hO so giâi quyêt thu tvc  hành chInh 
cap tinh và sO hóa ho so giái quyêt dôi vói 25 djch vçi cOng thiêt yêu: S& Thông tin 
va Truyên thông dã két nôi va thrc hien sO hóa hO so dâu vâo và kêt qua giãi quyêt 
flHC t& tháng 07/202 1 den nay gôm: (Thñ tyc Khai sinh: ti-yr tiêp 1.016 ho sa và 
qua mgng: 186 hO so; Thñ tyc két hOn: trrc tiép 819 ho so' và qua mgng: 167 ho so',• 
Th1 tuc Khai tic: trgc tiép 38 hO so' và qua mang 10 ho so' vii Thu tuc Lfi l/ch tic 
pháp: ti-yr tiép 1.778 ho so' Vii qua mgng 39 hO so',); dOng thM dã k& nOi cong Djch 
vu cong tinh vói Bô Tu pháp; BO Giao thông vn tái và dang triên thai thgc hin kêt 
nOi vOi BO Tài Nguyen và MOitru&ng. 

- Giâi pháp tp trung sO hoa tao  kho d& lieu dung chung, diên thông tin dê 
nguài dan chi phái kê thai 1 lan: Hin nay, Sâ Thông tin và Truyn thông chin 
xây drng dê xuât bO sung kinh phi dâu tu dé xây dirng tho dtt 1iu dàng chung, 
diên thông tin dé nguôi dan chi phái kê khai 1 lan. 

1.2. SO' Tir pháp 

- Kt qua trin khai 25 djch vii cOng thuOc D an 06/CP: Tng s6 djch vl1 

cOng giài quyêt theo thâm quyên 06/25 djch v, kt qua cv th& Dãng k3? thai slit: 
2.6 10/ 9.352 tnxing hcip (dat 28%); Dàng k3? thai tfr: 111/4.227 tnräng hcxp (dat 
2,7%); Dàng k3? kêt hOn: 1.698/5.044 tru&ng hqp (dat 33,6%); Lien thông Bang k3? 
Khai tCr - Xoá däng k3? thu&ng trá - Trq cap mai tang phi: chua phát sinh; Lien thông 
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Bang k Khai sinh - Bang k)2 thuängtrá - CAp the báo hMm y t cho tré daoi 6 tu&: 
8.166/9352 tru&ng hop (dat 87%); Cap Phiéu 1)2 ljch tu pháp: 276/3901 tnthng hop 
(dat 7%). 

- Kt qua frin khai thuc hiên s hoá ho tjeh: Thvc hiên Lut HO tjch ngày 
20/11/2014, Nghi djnh so 123/2015/ND-CP ngãy 15/11/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt môt sO diêu vâ biOn pháp thi hãnh Lust HO tjeh, Quyét djnh so 
2173/QD-BTP ngày 11/12/2015 cüa BO Ta pháp phé duy Be an "Co sâ dü Iiu ho 
tjch din tCr than quôc" và COng van so 1437/BTP-CNfl ngãy 25/4/20 19 cüa BO Ta 
pháp hw9ng dan viec so hóa SôhQ tjch; ngày 11/06/2020, S& Ta pháp tham mau 
ban than dan tinh ban hãnh Ké hoach sO 2073/KH-UBNI) ye thuc hiên so hoá dii 
lieu ho tich t& so ho tich trén dja bàn tith Ninh Thun; theo dO, viOc so hoá sO ho 
tjch se duge thuc hiOn trong 02 näm: 2021 vâ 2022. Tuy nhiên den nay v/in c/nra 
thrc /z4n 6w9c. Nguyen nkân do kin/s phI p/s yc vy s hóa dIE 1&u hO tjch tfr Se 
ho tick ló'n, len den 17.673.000.000 dông(Mithi bay t5', sau tram bay macu ba 
triu dOng), hiên nay S& Ta pháp dang phôi hop don vj eO lien quan du toán 'aj 
kinh phi cho phü hop vâi dieu kiOn kinh tê cüa Tinh dé kjp th?vi triên Ichai cOng 
táe so hóa ho tich theo quy djnh. 

- Sà Ta Pháp hoàri thin viOc tIch hop các thu tue thuOc 11th we HO tjch và 
L' lich ta pháp len cOng Dich vu cOng QuOc gia, c' the: cap tinh (3/3 TTHC), 
cap huyn (16/16 TTHC), cap xã (23/23 YT'HC). Bong thai, hoãn thiOn viOc két 
nOi, lien thông dii lieu giia Cong djch vu  eông/H thông mOt  efra din tü cap 11th 
vo'i Phân mém däng k)2, quàn 1)2 hO tjch diên tà dfmg ehung cUa BO Ta pháp, bâo 
dam dcing tién do theo yéu câu cüa Be an 06/CP. 

1.3. S& Giáo due và Dão to 

- Kát qua trin khai 25 djch cOng thuOc D an 06/CP: Tong so djch vu 
cong giãi quyêt theo thâm quyén 01/25 djch v'j, kêt qua cu the: Tiêp thn 
5.729/5.909 tnr&ng hop, dat  96,95% thU tilc däng kI dv thi tot nghip THPT quOc 
gia và xét tuyén dai h9c, cao dàng. 

- K& qua trin khai thuc hiOn sc hOa ha so vâ k& qua giãi quyêt thU tue  hãnh 
chInh trén djch vu cOng trçrc tuyén daqe cung cap gOm 76 djch vp müc dO 3, müc do 
4 dã dugc tich hop lien thông vol COng djch vii cong quOc gia trong nãm 2922 (theo 
Quyét dith so 422/QD-TTg ngày 04/4/2022 cUa ThU tuolig ChInh phU). Tong so ho 
so dã tiép than 429 hO so, trong dO eO 97 ho so tiép then trrc tuyên dat  22,6%. 

-Kt qua trin khai thu hçc phi và thirc hiOn cáe khoàn thu — ehi khác thông 
dung tiôn mat: tOng so tiën thu duqc là: 7.636.336.009 dOng; Trong dO thu qua các 
nén tang 1mg dung chuyên dOi (thanh toán Online, quçt the, thu qua quay) tong so 
tiênlà: 1.727.012.315 dOng; dat 22.6%. 

- Kt qua thu thp, hoàn chinh thông tin djnh danh cá than cUa hçc sith, giáo 
vién trén co sâ dii 1iu (CSDL) giáo due  dào  tao  theo chi 4° cUa BO Giáo due và 
Dào tao: DOi vol h9c sinh cac cap: 114.862/146.747 hçc sith, dat  t)2 l 78.27%; Dôi 
vol CBQL-GV-NV: 9.14 1/10.304 ngaäi, dat  t)2 1 88.7 1%. 
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1.4. S& Lao dng, Thu'ong binh và Xã hi 

- Kk qua trién khai 25 djch vçt cong thuOc P an 06/C!:  Tng s6 djch vu 
cong giài quyêt theo thãm quyên 01/25 djch vx, két qua cii the: tiêp nhn và giái 
quyêt 09/4.048 trtrông hçxp, dat  0,22% dôi vói thu Wc hành chinh giài quyêt Báo 
him that nghip. 

- Két qua thrc hiôn  s hóa thU tyc hânh chinh bâo him tht nghip: là 
28.571 ha so, gôm: Giai doan  I: Tü 2010 den dâu näm 2017 là 13.052 ha so; Giai 
doan II: îü 2017 den dâu nãm 2021 là 15.519 ho so. 

- Kt qua triên khai thi,rc hin chi trà ch d chInh sách tn giüp xâ hôi 
không dung tiên mat:  Hin nay B, ngành mói triên khai thI diem tai mt s dia 
phirong trén toàn quôc. Tuy nhiên trên dja bàn tinh dä triên khai thvc hiên chi trá 
ch dO chInh sách trq giüp xa hOi  khOng dUng tiên mat tai Tp. Phan Rang — Tháp 
Châm, Ninh Phuôc. 

- Két qua ho trg nguôi lao dng theo Quyêt djnh so 08/2022/QD-.TTg trén 
dja bàn: 103 lao dng vói sO tiên 166.500.000 dông. 

1.5. S&Yt 

- Két quàthrc hin sfr dung the CAn cute cong dan g.n chip tIch hqp thông 
tin bão hiêm y tê trong khám bnh, chika bnh: Tinh den nay, dã tra cCru thành cong 
29.253/69.121 tru&ng hqp (dat 42,32%) trueing hçcp tra ci.'ru the CCCD gAn chip 
khám chaa bnh BHYT tai  78/78 co s& y tê trén dja bàn tinh. 

- Két qua thanh toán din tü khOng sCi dung tiên mat:  YFYT Phan Rang — 
Tháp Chàm dat  0,049%; BY Da khoa tinh dat  0,3%; BY Y dugc Co truyên dat 
0,46%; BV CK Da lieu tam than dat  1,4%; BY MAt dat 3,48%; BV Lao vâ bênh 
Pha dat 9,4%. Các don vj chua phát sinh: 1IFYT Huyn Ninh Hài, YFYT Huyn 
Thuân BAc, 11YT Huyn Thun Nam, TFTYT Huyn Bác Ai, Y1I'YT Huyn Ninh 
San, TITYT Huyn Ninh PhuOc. 

- Kêt qua tniên khai k xác nl4n "HO chiu VC xin": 613.967/615.23 1 luot 
dat99,8%. 

- K& qua xác thvc thông tin tiêm chUng len Nn tang Quán ly tiêm chUng 
COYID-19 là 64.505/105.753 dOi tuqng can chinh süa, t' lé dat  61%. 

2. nM vói IJBND các huyn, thành phO 
A A A 2.1. Ket qua tnen khai thiyc hiçn 25 dch  vy cong thuçc Be an 061CP 

thuc thâm quyên UBND cap huyn, cap xa. 

- Tong so 25 djch vi cong thuOc Dê an 06/CP thuOc thm quy&n UBND cAp 
huyn, cap xã: 18/25 djch vi. Theo báo cáo cüa các huyn, thành phO tInh den thou 
dim kiérn tra da tiêp nhn: 56.515/136.903 hO so, dat  t5' l41%. Két qua tiêp nhân 
ha s các djch vu cOng cao, tp trung vào dich viii cOng ye thông báo km tilt (dat 
100%), 02 djch vi cOng 11th vçrc din hrc (dat 100%) các dich vv 

cOng cOn lai  có t' 
l thAp, chin dat  yêu câu de ra. 
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Dan vi có t5 1 tiêp nhn ho scx 25 djeh vi cOng eao: UBND Tp. Phan Rang — 
Thap Chàm (dat 59%), UBND huyn Ninh Hâi (dat 37%); Dan vj eó t5' 1 tiêp nhn 
ho so 25 dich vu cong thâp: Bác Ai 0,39%, Ninh San 18,46 %,. Riêng Ninh Phithc 
báo cáo khOng day dü so 1iu phyc vy Doãn kiêm tra, cit the thu sau: 

STT Don v Tng Tnrc 
tilp 

Tnrc 
tuyn 

T5 Iê 
(%) 

Chira 
phát 
sinh 

Ghi chá 

TP. Phan Rang 
Tháp Cham 65.194 27.053 38.141 59% 05 

2 Bac A 7.155 7.127 28 0,39% 13 

3 Ninh Son 9.112 7.430 1.682 18,46% 10 

4 Ninh Hal 26.311 16.622 9.689 37% 06 

5 NinhPhuâc 0 0 298 07 
Khóngbáo 
cáo day öü 

6 Thuân B&c 6.326 4.35 1 1.975 31% 04 

7 ThuânNam 22.805 18.103 4.702 21% 05 

8 TONG 136.903 80388 56.515 41% 

- UBND cp huyn, cAp xä dà chU dtng bá tn trij so và can b9 tip nhãn, g1á 
quyêt cáe thu tue  hành chInh tai bO phn mOt  c€ra cUa cap huyn, cap xa, ca bàn dã 
dáp üng duqc yéu eau nhim vi duoc giao. Co 65/65 UBND cap xãdâ duqc trang 
cap bô sung 01 may tInh eO két nôi Internet phuc vçi cOng tác huOng dam dàng ks', sü 
dung djch vti cOng tnije tuyên theo dâng tinh than chi dao  cüa Chü tjch UBND 
tinE — TO truOng TO cong tác triên lchai Dê an 06 tinh. Qua dO da hithng dan han 
2.000 luçrt ngubi dan, doanh nghip thuc hin thñ tue  Dàng k2 thành 1p mOi h 
kinh doanh, dang k thay dôi ho kinh doanh, däng ky' cap 1i h kinh doanh, däng 
k2 ehâm dCrt ho kinh doath, dang k)2 thuâng trU, thông báo lint trii, dàng k2 khai 
sinE, dàng k lchai tü, dàng k két hOn... Ngoài ra hu&g dan cho cOng eh(rc cáe 
xa tiên hành dàng nhp, hithng dan ngtthi dan tao  tài khoán, tiêp nh3n hO so 
thuOc thâm quyên giài quyêt cüa cap xã bang hInh thfrc hithng dan trve  tiêp, qua 
din thoai, qua zalo,.. 

2.2. Cong tác tuyên truyn 

UBND eác huyn, thành pM dã ehü dng xây dijng K hoach  tuyên tuyn, 
nâng eao nhn thüe, huy dØng six vào cuOe cüa các cap, các ngàth, cà h thông 
chInE tn, doanh nghip, t ehüc, eá nhân tham gia thrc hin Be an 06/CP trén dja 
bàn. Trong dO tp trung tuyên truyên ye igi ich eUa Be an 06/CP mang 'at;  cac 
tin Ich cüa the CCCD gAn chip din tü và cmg dung VneID trong giãi quyêt cac 
thU tue hành chinh, giao djch dan sij... tao sv lan tao, dOng thun cUa eUa ngu&i 
dan và doanh nghip. 

COng tae tuyên truyn vOi nhiêu ni dung, hinh thüe da dang,  nguôi dan d 
tip can, nhu: dang tâi han 5.000 hrqt ten các trang m?ng  xã  hOi  Zalo, facebook, 
fanpage vOi han 10.000 luyt like, chia sé; djnh ks'  hang tuân dua tin trên h thông 
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ba phát thanh cUa bo phn van hóa, thông tin tai cci sâ; phát hon 1.500 luqt tä roi; 
lông ghép t?i  các  cuOc  hçp, sith hoat cong dông, sinh hoat  cM bO ti thôn, khu phô 
hon 500 hrçit vth hon 2.500 luçit ngu&i tham gia, pano, ap phIch... buOc dâu dã dat 
duçxc hiu qua that djnh trong cong tác tuyën truyên. 

Don vj th?c hien Mt UBND huyn Bác Ai, Thun Nam, Thuân Bãc dã chU 
dông tO chIrc tuyên truyên và hirOng dan trçrc tiêp vic tâi, sCr ding üng dçing VneID 
cho can bQ, cOng chüc, viën chrc, gião viën, hpc sith trên dja bàn; phát 2.053 phiêu 
khâo sat ye thu câu sCr dyng Djch vy cong trijc tuyên vâ trãi nghim cüa ngithi 
dan ye s& dvng  tài khoàn Djnh danh din tfr cho cOng dan trén dja bàn huyn 
(Thujn Nam); biên son vâ phát 1.500 t& roi tuyên truyên ye cài dt VneJD 
(Thuân Bäc). 

2.3. Cong tác s6 hóa hli so' két qua giãi quyt thu tijc hành chInh 

- misc hiên s hóa vã tái sfr dyng k& qua s boa ha so, k& qua giâi quyt 
thU tyc hành chIth cO lien quan den thông tin, giây th cá nhân trong tiêp nhn, 
giãi quyêt thU tyc hành chInh dé lam giàu, cp nht, bO sung, két nOi, chia sé va 
sfr dyng cO hiu qua Co sâ dft 1iu quOc gia ye dan cu phyc vy giài quyêt thU Wc 
hãnh chInh (Tai Bf3 phn mót cfra cap bó, cap tinh tIe ngày 01/6/2022; cap huyn 
tie ngày 01/12/2022; cap xâ tIe ngày 01/6/2023) theo Ké hoach  590/KH-UBND 
ngày 15/02/2922 cUa UBND tinh. TInh den thai diem kiêrn tra UBND cap huyn, 
cap xa dã triên thai vã chuân bj các diêu kiën can thiêt dé thuc hiên viêc sO boa 
ho so vá cp nht ho so giãi quyët thU tvc  hành chInh trén h thOng. Tuy nhiên 
cong tac cp nF4t hO so giâi quyét thU tçic hânh chInh trén h thông cUa UBND 
cap xã chua dugc quan tam chi dao  quyêt 1it, ket qua cp nht cOn nhiêu han 
ché, chin báo dam tiên do dé ra (UBND xd Phut5v Dai, Phtthc Tan — Bác Ai, 
UBND xd Lu'o'ng Son, Hôa Son — Ninh Son,). Ben canh  dO trang thiêt N phuc vu 
cOng tác sO bOa t?i  UBND cap xã cOn nhiêu thiêu thOn chin dáp üng duçic yéu 
câu thiem vy sO hóa, lam ành hutng den tiên dO theo ké hoach dé ra (may scan, 
may tInh câu hinh thâp...) 

COng an các huyn, thành pM dã xay dijng K ho?.ch  s hOa h' so thuc 
hiên sO hOa ho SO CU trU, ho so cap ChImg minh nhân dânlCàn cirOt cOng dan cUa 
1irc luqng Cãnh sat Quãn ly" hânh chinh ye trt tr xa hOi  theo chi dao tai Kê  hoach 
sO 247/KH-CAT-PCO6 ngãy 14/7/2022 cUa COng an tinh. KOt qua, ci the nhu 
sau: 

+ Tong s' ha so c's trU, ha ? cp CCCD/CMND cUa bvc  luccng Cãnh sat 
QLHC ye TTXH dä nhp trén h thông: 182.784/185.978 hO so, dat  t' lê 98,28% 
(CAH Thuán Bàc, Ninh Son, Bác A4 dgt 100%; CAH Ninh Phzeó'c, dat 99,95%, 
CATP. Phan Rang - Tháp Chàm, dgt 99,96%, CAH Ninh Há4 dat 94,32%; CAH 
Thudn Nam, dgt 92,22%). 

+ Tang 5a ha so cu trU, ha soc.p CCCD/CMINI cUa bijc bisqng Cánh sat 
QLHC ye TTXH da scan trén h thông: 13.929/185.978 hO so, dat  t' 1 7,49% 
(CAH Thuán Bàc, dgt 30,47%; CAH Ninh Son, dat 10,03%; CA TP. Phan Rang - 
Tháp ('ham, dat 8,26%; CAH Ninh Phzthc, dat 5,08%; CAH Bác Ai, dat 5,04%; 
CAN Thuan Nam, dat 4,19%; CAHNinh Há1 dat 1,33%). 
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2.4. Viéc bô tn kinh phi, nguôn nhãn 1trc, co' s& vt chat 

- UBND eác huyên, thânh ph áä quan tam phân b kinh phi, trang thiêt bj 
phc yin  cong táe tiêp nhn, giãi quyêt ho so thu tie hàth chinh tai  B3 phn mt 
elm cap huyên, cap xã, do do co s& vat chat, ha tang cong ngh thông tin co bàn 
dáp üng dixqc yêu câu nhiêm vi cho viec triên khai thve hiên Dê an 06/CP tai  dja 
phucxng. Ben eanhdO,  con  mOt  sO TJBND cap xã van phài tn dining  trang thiêt bj 
cO san, may tirth eâu hmnh thâp, that là chin duqe trang cap may Scan phve vv sO 
hOa ho so giài quyét thu tue hành chinh, h thông duO'ng truyên, két nOi thithng bj 
lOi, tâi ehm..., nén chin dáp 1mg duçcc yéu câu nhiem vv. 

- Ngun than 1?c phvc v cOng tác tip nhn, giâi quy& ha so thu tye hành 
chIth dã thrae chü trong, quan tam bô tn can bô, cOng chfrc, vién ch1mc cO trInh 
d cOng ngh thông tin dam bào cáe tiêu chuân theo quy djnh cüa Nghj djnh sO 
61/2018/ND-CP ngày 23/04/2018 eUa Thu tutng Chinh phü ye thçrc hien co ch 
mOt elm,  mOt  elm lien thông trong giài quyêt thu tiic hânh chInh dé thvc hin 
cong tác tiêp nhân, giái quyêt thu tiic hánh chinh tai  B phn 01 cüa. Tuy nhién 
cong tác $p huân, bôi thrthig chuyên sâu ye chuyén môn, nghip cOng tác tiép 
nhn, giài quyêt thu tvc hành chInh trên mOi tnthng din tlr eOn rat han  ché chin 
dáp üng tOt yeu cau thinrc hien thim v 

2.5. Cong tác tnin khai mO hInh di&n theo hSng dh cüa B COng an 
— Co' quan thu*ng tryt To cOng tác trién khai D an 06 Chinh phü 

Thinre hien cM dao  eüa CMX tjch UBND tinh — Ta tn.r&ng Ta cOng tác trin 
khai Dé an 06 tinh ye nghién elm, tO chüv trién khai thvc hin "mO hInh diem" dê 
thue hiên dOng bô cac giài pháp tang cu?xng day math  tnién khai th?c hien Dé an 
06/CP tai  dja phuong, qua dO UBND các huyn, thành phô cia chü dng rà soát, 
nghiên ciLru 4n dvng  xây  dining  ke  hoach  trién khai thinre hin (UBND huyçn Bác 
Ai Thuán Nam, Thuán Bác và UBND Tp P/ian Rang — Tháp Chàm,). Dc bit, 
ngày 02/11/2022 UBND huyn Thun Bàc cia xây dining  va trién khai mO hinh 
"Diem trâi nghim, h6 try và hu&ng dn djch vii cOng trinrc  tuyén" trén dja bàn xã 
Bàc Phong theo Ke hoach so 1523/KH-TCTDAO6 ngày 21/10/2022 cüa TO cOng 
tác cie an 06 huyn. Ket qua bu&c dâu trién khai cia phát huy hieu qua elm mô 
hInh diem nay, tang t' 1 tiép nhn ho so giài quyét thu We hàth chirth so vói 
tru&c khi thành 13p. DOng thOi UBND huyn Thun Bk tiép tvc  khào sat và tHen 
khai 02 mO hmnh "Dôi xung kIch ho try vâ huàng dan djch vv cong trinrc  tuyên km 
dng" vâ "ngày djeh 'n cOng ti-crc tuyén"; UBNID Tp. Phan Rang — Tháp Châm 
xay dmg thi diem 02 mô hIth "Diem djch vy cong try'c tuyên ", "Than/i niên 
xung kIch hO trçi và hirthig thin Djch vy cOng tnjc tuyén lu-u d(5ng "trén dja bàn 
thãnh phô vâ chi dao  triên khai trong thang 11/2022. 

2.6. Trin khai các giãi pháp bão dam hoàn thãnh các chi tiêu phyc vy 
tniên khai quy djnh cüa Lut Cu' trü nãm 2020 

- Thvc hiên Cong van 4024/UBND-TCDNC ngày 15/9/2022 cüa TJBND 
tinh ye trién khai thi hành Luât Cu trá nàrn 2020 trén dja bàn tinE. UBND cac 
huyn, thành phO tp trung chi dao  các ngãnh, doãn the và UBND cap xã trén dja 
bàn day math  cong tác tuyén tnuyén 07 phirong thüc thay the so h khau, sO tam 
trü giAy cO giá trj het ngày 31/12/2022 dé thvc hin thOng nEat, dOng bQ, hiu 
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qua, nh&m tao  diêu  hOn  thun lqi, giãm phin ha cho cOng dan trong thuc hiOn 
cac thu tue hành chInh, giao dich dan su, báo dam quyên, igi Ich hap pháp cüa 
cOng dan trên dja bàn tinh. 

- Cong an các huyn, thành ph dã chU ding xay drng K hoach  MO dat 
cao diem "90 ngày, dém" triên khai các giài pháp bão dam hoân thành cac chi tiêu 
phiic vii triên khai quy djnh cüa Lust Cu trii näm 2020 ye viOc SO ho khâu, So tam 
trü giây hét giá trj sü dvng  sau ngãy 31/12/2022 và tang cuàng day math  triên khai 
thrc hiOn Dé an 06/CP. Dông thai tham mini cap Uy, chInE quyên cüng cap chi dao 
huy dQng cà hO thông chInE trj tai  ca sO cüng vói lye  hxqng COng an triên khai 
thyc hiOn hiOu eáe giài pháp bâo dámhoàn thành các chi tiêu phc vu triên khai 
quy dinh cüa Lut Cu trü näm 2020 ye viOc SO hQ khâu, SO tam  trü hét giá trj sO 
dvng sau ngày 31/12/2022 và tang cuOng day math  triên khai thyc hiOn Be an 
06/CP. Kêt qua, cii the: 

+ Cong tác lam sch dit IiOu tInE den ngày 2 1/11/2022: Cp nhât, rà soát, b 
sung thông tin eon thiêu: 31.113/31.113 trueing hap, dat t5' lé 100%; Cap nht 
CMNTJ 9 sO: 27.058/27.058 tnthng hap, dat  100%; Rã soát xóa tràng thông tin: 
193/193 truäng hap, dat  100%; Diêu ehinh, cp nht dôi vOl hO khOng cO thu ho 
và hO nhiêu han 01 thu hO:  84/84 tnthng hap, dat  100%; Cong táe rà soát pham 
nhân: 1.256/1.256 tru&ng hap, dat  100%; Rà soát thông tin BHIXH: 917/917 
trtthng hap, dat  100%. 

+ COng tác thu nhn ha cp CCCD, tmnh dn ngày 2 1/11/2022 toàn tinE 
dA thu nhân di.rcic: 564.197/595.083 truOng hap (dat 94,4%), cu the: PCO6: 
98.080 ho sc, CATP Phan Rang — Tháp Chàm: 99.173 ho soc CAH Bác Al: 
23.456 hO soc CAHNinh Son: 65.668 ho soc CAHNinh Hal: 83.819 hO soc CAH 
Ninh Phithc: 106.338 hO so; CAH Thuán Bàc: 35.833 hO sa, CAH Thuán Nam: 
51.830 hO sc. 

+ Tong 5a thu nhãn ha so dinE danh dién tO, tInE dan ngày 21/11/2022, toàn 
tinE dã thu nhn dirge 40.796/73.307 tài khoán mOe 2, dat  55,65%, cv the: PCO6: 
6.950 hO so; CATP Phan Rang — Tháp ('ham: 7.177 hO sc, CAH Bác Ai: 602 hO 
sc, ('AHNinh San: 3110  k° so; CAN Ninh Hal: 5.460 hO so; CAHNinh Phithc: 
10.416 hO sc, CAH Thuan Bác: 2.406 hO sc, CAH Thuán Nam: 4.675 hO so 

III DANU GIA, NH4N XET 

1. U'u diem 

- Xác djnh "ViOc trian lchai D an 06/CP là mOt  nhiOm vi quan tr9ng cO tInh 
lan tOa cao, 1$ Ich thiêt thyc, hiêu qua truOc mat và Iãu dài" theo tinh than chi dao 
cüa ThU tuOng Chinh phU. VI 4y, các SO, ngành, UBND cac huyn, thành phô dä 
tO chic quán triêt, tp trung triên khai thçrc hiOn nghiêm tOe các van bàn chi dao 
cUa cap trên. Qua do các SO, ngành, UBND cac huyn, thành phO dã ban hành 
nhi&u van bàn cM dao  các ngành, doàn the và UBNI) cap xã triên khai thyc hiOn 
D an 06/CP tai  dja phuang. UBND các huyn, thành phO dã thành 1p To cOng táe 
tü cap huyn, den cap thOn dUng theo huOng dan cUa BO COng an — Thu&ng trçrc to 
cOng tác trién khai Be an 06 ChinE phi. 
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- 65/65 UBND cAp xa duqc trang bj may tinh có k& Mi Internet phvc vi 

huong dan dàng k, sCr dung dich vu cong trçre tuyên theo chi do cüa UBND tinh. 
Bithe dâu triên khai thve hien dã d?t duvc két qua nhât djth, qua do da hu&ng dn 
hon 2.000 lut nguôi dan, doanh nghiêp khi lien he thvc hien eae thu tiie nhu: 
Dáng Içj5  thành 14p  mói h kinh doanh, dãng 195 thay dôi ho kin/i doanh, dàng /95 
cap liii hO kinh doanh, dáng /95 chám d&t h kin/i doanh, dáng /95 thw&ng Ira, thông 
báo lint tn2, dáng 195 khai sink dàng /j2 khai ti'c clang /g5 két Mn 

- BMu throng UBND huyn Thun Bc dâ chü dng trin khai thirc hin mO 
hinh diem theo hithng dan cüa BO Cong an buOc dâu mang 'aj  hiu qua. Ben canh 
do da ehü dng kiêm tra dOn dOe các ngành, doân the và UBND cAp xã. Nhât lâ dã 
thang than phé bmnh, riMe tho dOi vOi eáe don vi chin thuc hiên nghiêm the; kjp 
thôi khen thuOng Mi vO'i 05 tp the vâ 07 cá nhân cO thãth tIch trong thvc hin D 
an 06/CP. 

Lam viec vol Doàn kiêm tra thin ehung eae don vi dã bã trI lãnh 4o, can bO 
chuyên trách cling phôi hop, trong dO cO 07/13 don vj thrqc kiêm tra có dông chI 
Giám dOe SO và Chñ tjch LJBND cap huyn (Giám dóc SO Thong tin và Truyên 
thông, 56' Tu'pháp, 56 Y te, 56' Lao clang, Thtro'ng bin/i vàXâ hc54  CIth  tfch  UBND 
Tp. Phan Rang — Tháp Chàm, UBND huyén Thuán Bäc, UBND hin Thu4n 
Nam) the hien sij quan tam, sau sat cüa ngu'Oi dung dâu dôi vOl viêc triên khai thuc 
hiên Be an 06/CP. 

2. Tn ti, hn ché 

2.1. D6i vêi cac 56, ngành và UBND các huyn, thânh ph6 

- CO 04 TJBND cAp huyn (UBND huyén Bác Ai — PCTphy track UBND 
huyn Ninh Hái, UBND huyn Ninh Sun, UBND huyn Nm/i Phu'Oc) phân cOng 
dông chI Phó Chü tjch lam vic vOl Doàn kiêm tra và eO 02 SO (56' Giáo dyc vâ 
Dào tgo, 56 Tài nguyen và Mói trut}ng) khOng cO lath dao  SO lam vic vOl Doân 
kiêm tra ma phân cOng Chuyên viên van phông SO lam vic vOl Doàn kiêm tra. 
Qua do the hin sv chin cO stj quan tam, nëu cao vai trô, trách thim cüa ngu&i 
dung dâu trong triên khai thvc hin Be an 06/CP. Doe  biet SO Tài nguyen vâ MOi 
trtrOng không chuân bj cac nii dung phvc vçi Doàn kiêm tra; khOng xay dçrng Ké 
hoach triên khai thu'c hiên Be an 06/CP theo chi dao cüa UBND tinh ('Doàn kiêm 
Ira khóng có cc sO dê den hành kiém Ira tgi 56 Tài nguyen và Mói trut)ng,); nhn 
thüc cüa ngu&i dung dâu mt sO SO, ngãnh, dja phuong con h?n  ché, chin näm 
vOng dime thim vu cüa De an 06/CP, tp trung giao 01 cén b phii trách tham 
mini trien khai thuc hiên (Nm/i Phu'Oc, Ninh Son, SO Lao dng, Thu'ong Bin/i và 
Xà h4 56 Tâi nguyen và Môi trut3ng,). 

- Ngày 06/01/2022, Thu tuO'ng ChInh phU Phm Mith  ChInh dä k?, ban 
hart Quyet djth sO 06/QD-flg phê duyt Be an phat triên iThg dung dü lieu dan 
cu, djnh danh và xác thvc din tCr phvc vii  chuyén dôi so quOc gia giai do?n 2022 - 
2025, t5m thin den nãm 2030, qua thai gian trien khai thvc Men  D an 06/CP den 
nay, stj vao cuOc  cüa h thông chIrth trj ti dja phuong con chöm; chin quyêt tam, 
quyêt liet (cac huyn Ninh Hái, Ninh PhuOc, Ninh Son, Bac Ai, SO Tài nguyen vâ 
MOi trithng). 
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Nguy cc: Khóngphát huy dzrçic vai ITO, trách nhiçm, tInh tiên phong, gwo'ng 

mJu di ddu cña ngwOi d&ng dáu ccic So; ngành và cap üy dàng, chInh quyén cl/a 
phwnig. Khóng hoàn thành du'qc chi tiêu, nhiém vy cia Dé an 06/CT. 

- Sâ Thông tin vâ Truyn thông dã tp trung trMn khai thvc hien rAt nhiu 
nhiu item vçl trong trçng tam cüa Be an 06/CP theo chi dao.  Tuy nhiên viec 
trin khai thvc hien viec khac phixc, nâng cap e thông thông tin phic vi ket nôi 
chInh thcrc vOi Co sä dü lieu quôc gia ye dan cu COIi cham tiên dO,  có nguy co 
không bâo dam hoàn thành két noi tnr&c ngày 31/12/2022 ('tfr tháng 5/2022 B5 
COng an dd chi ra m3t sO tOn tgi cña h thong thong tin cOn khác phyç); Chin xây 
dgng kho di) lieu dung chung, dién thông tin dé nguôi dan CIII phái ké khai 1 lan 

Nguy cc: KhOng ke't nJi chInh th&c dwçrc vOl Ccx sà c/fr l&u  qudc gia v dan 
cit tru'ác 3 1/12/2022 gOy khO k/iOn cho ngufñ dOn k/il thrc hiçn cOc thu tyc hành 
chIn/i, giao dch dOn ste khi SO h5 k/iOu, so tam Ira Mt giá tr/ thdyng sau ngày 
3 1/12/2022; Khóng gidi quyêt du'cxc các thñ 4w hành chInh các cOp khi cOng dOn 
t/wc hiên thñ tyc hành chInh theo nguyen tOc khong yeu cOu khai báo lai cOc 
thOng tin c/a aS trong Ccx sà c/fr lieu quOc gia ye dOn cit. 

- Côngtác tuyên truyën ye cac tien ich cua D an 06/CP dã dtrçic quan tam 
cM dao và day manh  trién khai thirc hien bang nhiêu hInh thüc da dang,  phong 
phil Tuy nhiên tai th&i diem kiêm tra, Doân kiêm tra ghi nhn tai  các try s& cüa 
các S& vã UBNI) cap huyn vn chua bô trI khâu hiêu, pano, apphich... dé tuyén 
truyên true quan cho can bô, cong chut, viên chüc vá nguôi dan khi lien h thi,rc 
hien cac thu tyc hành chinh, giao dich dan su. 

Nguy cc: KhOng huy dç5ng dieçrc 51/ vào cu(5c ctha h thng chInh tr/ trong 
trién khai thur hién Dé an 06/CP tgi cl/a phurnig NgteO'i dOn, doanh nghip khOng 
dOng han/i cling chInh quyên, cl/a phuzing trong trién khai thirc hin chuyén dOi sO 
quOc gia trên cl/a bàn tin/i. 

- T' 1 tiEp nhân, giãi quyêt ho so 25 djch v cong thuOc D& an 06/CP cüa 
mOt so djch vu con thâp, nhiéu djch vy COng chua phát sinh hO so (TIc/i hp tInh 
giám trfr m&c dOng trong gia hgn the báo hiem y te theo h5 gia din/i — Báo hiêm xa 
h5i; COp d0i cOp igi  gidyphép LU xe — S& Giao thong; Lien thOng dOng /cj) khai a? 
- XOa clang k thie&ng Ira — Trç cOp mai tang phi— S& Tie phOp...). 

Nguy cc: KhOng c/Op thig duçxc yeu cu cña ChInh p/in v chuyn ddi sO' 
quc gia; khOngphyc vy di9c Wi Ich cüa ngie&i dOn, doanh nghip theo tin/i thOn 
c/i dao cüa Thu tieOng ChIn/i p/iü "lay ngwài dOn, doanh nghip lam trung tOrn ". 

- Cong tác cM dao,  huOng dn TA cong tác thôn cOn nhi&u h?n  the, chua 
dirac quan tam dung müc, do do chua phát huy duqc yai trO, trách nhiem cüa To 
cOng tác nay. Viec thành 1p To cong tác cOn nng ye hInh thüc chira duqc chu 
tr9ng y  tA chüc hoat  dng; khOng phát huy duçic hieu qua cüa To cong tác. 

Nguy cc: KhOng truyn tOi duvc  cOc c/in tr107zg, dufxng lO'i và quan d1ern 
c/i 4w ChIn/i phi, nhOt là cOc tiçn ic/i cña De On 06/CP den ccx s&; k/iOng tgo sit 
lan Ma trong cç5ng dOng, ngzeài dan và doanh nghp trong chuyén dOi sO quOc gia. 

- COng tác sA hoá hO tjch cña S& Tu pháp chua duqc quan tam ti-in khai thvc 
hien theo K hoach sO 2073/KH-UBND ngây 11/06/2020 cüa UBND tinh (thiec 
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hiçn trong nam 2021, 2022,). Kinh phi phiic v11 so hóa dct 1iu ho tjch tir SO ho 
tjch vOi du kiên TOng kinh phi lam trOn là 17,673,000,000 (Mu&i bay t', sáu tram 
bay muai ba triêu dOng), my nhiên den nay kinh phi chin duqc phân bô nén viOc 
triên khai sO hoá chua thuc hien. 

Nguy co: Khóng thec hin vic ke't nJ4 lien thông dir liçu gifra Cng c//c/i 
vy cong1  h thông m.77 tha diçn tt cap tinh vâi phán mérn dáng kfi, quán i5 hp 
t/ch diçn t& dàng chung cza B(3 Tic pháp theo tién d(5 cña Dé an 06/CT. 

- Can bo,  cong chüc, viên chüc chua tr giác tiên phong, guo'ng mu di dAu 
trong thgc hin cac nhiem vi nhu: dang k sim dien thoai chInh chü dé dang k32 tài 
khoàn trén Cong djch vi cOng quOc gia, cht.ra cài dt phân mém crng dimg VneID 
djnh danh diên tfr và tuyén truyên, vn dng nguäi than cling cài dat, däng k32 djch 
vi công, thu 4y thi khOng the biët dé hu&ng dn nguôi dan sü dvng  djch vy cong 
tr%rc tuyén... 

2.2. DJi vol frc lu'çxng Cong an 

- COng an các don 'j,  dja phuong dà tp trung trin khai thvc hiên quyt liet 
cOng tác thu than ho so cap Can cuOc cOng dan, djnh danh dien tcr theo chi dao  cüa 
BO Cong an. Tuy nhiên qua kiém tra Cong an các huyn, thành phO chua lam tOt 
vai trO tham mini cap üy, chIth quyên dja phuting chi dao  va huy di5ng sr vào 
cuOc cüa h thông chjnh trj ti dja phuong phOi hçip lijc luqng Cong an ccing cap 
vn dng, tuyên truyén ngu&i dan cap CCCD, djnh danh dien tfr. 

Nguy cop: Chám tién do, khOn? hoàn tWin/i c/i tiêu thu nhdn ha so' c4n 
CCCD cho 100% cOng dan có dz diêu kin cap CCCD, c/fnh dan/i dién tñ' trzcO'c 
31/12/2022, gay khó khán cho cOng dan khi thzcc hiên cOc thá tuc ha n/i chin/i, giao 
dich dan sit k/i so Wi k/au, sO tam Era giôy Mt giá tr/ sá' dyng (mat  sO dan 4  cOn 
nhiéu cOng dan c/ira diro'c cap CCCD: Ninh Phu-ó'c, P/ian Rang — Tháp C/am...) 

- D& lieu dan cu là dft lieu gc, lãtài nguyen dc biet, viec bâo dam "dáng, 
di, sac/i, sOng" có )2 nghia sOng cOn, can phài daçic duy tn thtthngxuyên, quyét 
liet. Tuy thiên qua kiém tra, rà soát dft lieu dan cu trên h thông van con ton tai 
nhiêu dii lieu chua bào dam "dung, dü, sach,  sOng"  ('mat  sO don 4  dé p/at sin/i 
c/fr 1iu c/wa lam sac/i: Ninh Phithc, P/ian Rang — Tháp C/am)... 

Nguy co': Dir liçu dan cit c/wa dam bOo "dáng, dñ, sac/i, sJng", cé nguy 
cc gay môt niém tin ciia ngirài dan, khOng thrc hin dirçrc cac giao djc/i dan sy'. 

- T l s hóa h so cu trli, ha so cap CCCD/CMND cüa Igc lacing Cánh 
sat QLHC ye TTXH có ts' i scan trén h thông thâp, mOi dat tsr l 7,49% (hoOn 
thân/ trithc thông 6/2023) 

Nguy cc: K/iOng hoàn than/i c/i tiêu, tie'n d t/ieo IcE hogch d ra, On/i 
hzthng den Mt qua triên k/al tái cáu trthc /0 so thátyc han/i c/In/i trong lirc 
lu'çrng COng an n/on dOn (07/07 /iuyçn, than/i ph0 c/eu cO nguy cc khOng hoàn 
than/i chi tiêu). 

3. Nguyen nhân 

- Nh3n thüc cüa mOt  sA bo phn ngu&i dan van cOn hn ché; chua n.m thrgc 
mvc dIch y'  nghia và tien ich cüa Dé an mang lai  nên it nhiéu cOn thb o vol viec 
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trin thai D an 06/CP; khã nàng tip cn cong ngh thông tin cüa mOt bO phn 
nguOi dan con han  ché, nhât là yang dông bào dan tOe  thiêu so, vüng sau, vüng xa.. 
ngu&i dan van gift thói quen giãi quyêt tIlt t1ie hành chInh bang hInh thire true tiép. 

- Co sà ha t.ng, cong ngh thông tin eOn nhiuhan ch, du&ng truyn kát 
noi thu&ng xuyên load chm, lôi mat kêt nôi, thông On dinh ãnh hu&ng den kêt 
qua tiêp nhn, giái quyêt ho so trén rnOi truOng din tfr. Ben earth  dO vie thve hin 
djch vii cOng trçrc tuyën trén thuc té van eOn h?n  ché, do h thông phAn mm, 
flHC chua that sr thun tin, each thüe thire hin dàng k' tài khoàn djch vçi cong 
cOn nhiêu thao tác chua tao  niêm tin cho ngubi dan và doanh nghip khi tham gia 
thai tháe sCr dyng eae dich vit cOng trrc tuyên. 

- DOi ngU can bØ ehuyên tráeh CNTT cp huyn và cp xã eOn h?n  ch.  MOt 
so co quan, dia phuong ehua quan tam cong tác dào tao,  bôi duthig và bô tn cOng 
ehüe chuyên trách hoc can bQ phtx tráeh ye CNYI' tai  don vj, nhât là dOi vài cap 
xa. 

- Ngun kinh phi phvc vu D an O6ICP cOn han  ch, chua dáp frng dirge 
cong táe tO chüe triên thai eáe nhiem vi eüa Dê an O6ICP; nhât là kinh phi hoat 
dt5ng cüa TO cOng tác triên thai Dé an 06/CP tai  cap thôn chua thrgc quan tam h6 
try dO dO ehua phát huy duçxe vai trO, trách nhim cüa To cOng tác nay và thvc tê 
dang cOn hinh tIlrc, hoat dông thông hiéu qua. 

IV. tiE XUAT KIEN NGH CUA DON V4 DIXQC KIEM TRA 

- Dê nghj Co quan thir&ng trge báo cáo, dé nghj 130 ngành Trung uong và 
BO Tu pháp hutng dan ye Quy trinh tái thu true dôi vOi thU we Lien thông Däng 
k' Khai tfr - Xoá däng k' thuOng trü - Try cap mai tang phi; Lien thông Dáng ky 
KJiai siith - Dãng k9 thuOng tilt - Cap the bào hiêm y tê eho tré du&i 6 tuôi theo Dé 
an O6ICP de thun lcri trong qua trinh triên thai thvc hin. 

- Quan tam thuOng xuyên t ehCre tp huAn, bi duOng chuyên sâu v cong 
tác tiêp nhân, giãi quyêt hO so thU we hành ehmnh trên mOi truOng diOn tfr. 

- Dé nghj UBND tinh ep và huOng dn sfr dung kinh phi thirre hin D& an 
06/C!, dc bit kinh phi ho try, duy trI các hoat dng eUa eác thành viên TO cong 
tác Dé an 06 cap co s&, giUp nâng eao trách nhiem cUa eáe thành viën TO cong táe 
Dê an 06 tai  dja phuong. Trang cap bO sung may Sean eho UBND cap xà phçic vi,i 
sO hOa ho so giài quyêt thU we hành chInh. 

- SOm có giài pháp nâng cp, thAe phve duOng truyn, bão dam kát ni n 
djnh phuc vu tiêp nhân, giài thU tue hành ehinh t4i bo phn mOt  cfra  tai  co sâ. 

- Cáe SO ,ban, ngành cn cO van bàn tnin thai, huOng dn eii th nhiêm vii, 
giài pháp, 10 tnmnh thire hin ke cà the quy ché phôi hgp giCra eác ngành lien quan 
dé triên thai xuOng cap huyn, xa dé thông nhât thire hin t& tinh den co so. 

V. NHIM VI), GIAI PHAP THfl GIAN TO'I 

D thiyc hien D an O6ICP thành cOng, hieu qua và hoàn thãnh các mvc  tiéu, 
nhiem vi cUa Dé an 06/CP trên dja bàn tinh. Tang ci.rOng sij lânh dao  cUa eác cap 
Uy dàng, chinh quyên, phát huy trách nhim cüa ngudi dung d các co quan, 
don vi, dja phuong trong chi dao thvc hin Dé an O6ICP, thuc hin tOt vai trO 
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thuong true tham muu vo'i cap üy, Uy ban nhân dan cáe cap, phát huy tmnh tiên 
phong, guong mu di dâu eüa thành viên To cong tác triên khai Dê an 06/CP các 
cap trong to ehCrc thue hiên eáe thim vi eUa Dé an 06/CP theo chüc nàng, 
nhiêm vu, linh s'uc vâ dia bàn quân 1)?. Duy in quyêt tam chInh trj cao và bão 
darn cOng táe ehi dao  quyêt 1it, nhât quán, xuyên suôt tir cap tinh den co so, su 
phOi hop dông bô, chat chë giU'a cáe don vj, dja phuccng. Phài xae djnh viec th?e 
hin Be an 06/CP là trách nhim chInh b-f,  trách nhim pháp lfl. Do do, Doàn 
kiêm tra dé nghj Chü tjch UBND tith — To truOng To cong táe triên khai Dé an 
06 tinh, cci the nhu sau: 

1. Phê bInh dôi vOi nguäi dung dAu the dun vj, dia phuong (Sá Tài nguyen 
và Mói tne&ng, huyén Ninh Há4 huyn Ninh Phzthc, huyn Bác Al) chwa quyêt 
tam, quyêt liçt trong triên khai thçrc hin Dê an 06/CP. 

2. S& Thông tin và Trnyn thông 

- Tp trung hoàn thành vic nâng d.p, khAc phxe h thng thông tin bâo 
dam an ninh, an toàn vá bâo mt thông tin, thrc hien két nôi, ehia sé vOi h thông 
Cu sO dtt 1iu quôc gia ye dan cu theo Dê an 06/CP. Giao SO Thông tin và Truyên 
thông phôi hop Cong an tinh mM Cvc  An ninh mang — BO Cong an kiém tra an an 
ninh, an toàn ch3m nhât truOc 15/12/2022 dê bâo dam hoàn thành két nôi truOc 
ngày 31/12/2022. Vic nay néu không hoàn thàth SO Thông tin và Truyên thông 
chiu trách thim truOc Chü tjch UBND tinh. 

- Hang tháng iheo d54 dánh gid kEt qua tip nhn, giái quy& h so djch v' 
cOng trtje truyên cap b(, cap tinh âé tham mini báo cáo, dé xuât UBND tinh cac 
giài pháp thçc hin day math tsr l tiêp nhn hO so djch vi,i cong trcrc tuyên. Trong 
dO tp trung 25 djeh vci  cong thuOc Be an 06/CP và 29 djch vi cOng theo Quyêt 
djnh 422/QD-flg ngày 4/4/2022 cüaThü tuOng ChInh phü (két qua dánhgiá t) l 
tiép nhán, giái quyét hO sc trvc  tuyén lOng ghép báo cáo hang thángvê kêt qua 
trién khai thwc hin Dê an O6/CP). Bong th&i tiép tcic  rá soát dé xuãt cat giãm cáe 
djch vij cong true tuyên không phát sith hO so trén cOng djch vi cong theo 2  kién 
chi dao  cüa UBND tinh tai  thông báo so 26411B-VPCP (hoân thành (rink ngãy 
05/12/2022). 

3. SO' Lao dng, Thirorng binh vã Xã hôi 

Tiêp We phi hop cáe dun vj lien quan nghiên thu các giãi pháp thüc dy 
vic chi trâ không dung tiên mt trong thijc hin chInh sách an sinh xâ h0i  nhäm 
thüc day chuyên dOi sO trong thve hin chIth sách an sixth xâ h0i  trên dja bàn 
tinh. Ding th&i khAn tnrung phôi hop Ngân hang Nba nuOc Vit Narn tai  Ninh 
Thuân, Bão hiém xa hôi, SO Tài chinh nghién ccru, tao  13p tài khoán an sinh xä 
h0i phvc vi chi trà lacing huu, trq cap thién tai, beth  djch qua tâi khoân..., ho trcx 
cOng dan trong viec thué nhâ trç khãc ph'¼1c tmnh trang  thông tin khOng chInh xae 
và han ché lieu cue, bâo dam dung 10 trInh, tiên do và huO'ng dan cüa BO Lao 
dng, Thuang binh và Xã hOi. 

4. SO Tir pháp 

Khn tracing tham mini bdo cáo, d a/h UBND tith triên khai the giài 
pháp thge hien so hoá di) lieu ho tjch theo huOng dan COng van so 14371BTP- 
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CNTT ngày 25/4/20 19 cüa BO Tu pháp hu&ng dn vice s hóa S hQ tjch va ehi 
dao cüa UBND tinh. Dông thôi nghiên cüu các giâi pháp, huâng dn bO phn tu 
pháp eq sà day math  t 1 tiêp nhn, giãi quyêt ho so 25 djch vi1 cong thuQc Dé 
an 06/CP theo thâm quyên. 

A 
5. So'Yte 

DAy mnh trin khai thuc hiên the giài pháp Mm sgch dit 1iu tiêm chUng; 
thanh toán vien phI không dung tiên mat  qua Cong Djch vi cOng cüa tinh. Chi 
dao the co s& y té trén dja bàn tinh kiêm tra, rà soát 'i các thiêt N doe the, ma 
Code khOng dam bào tiêu chuân, tht.rông xuyên bj lii. . .dê có giài pháp thay the 
cac thiét bj theo tiêu chuân cüa Bô Y tê, B COng an ain h Cyc Cánh sat Quán 
lj) hành chInh ye Trát tvxâ  hói — Bç5 COng an dé dutxc hO in,). 

6. Các So', ngành và UIBND các huyn, thành pht 

-KhAn tnrong khc phyc nhüng tn tai  ma Doàn kirn tra nêu trên. Dng 
thM khân truong triên khai thi:rc hin dOng b eác giâi pháp day math  kêt qua triên 
khai thue hien Dê an 06/CP trên dia bàn tinh. Dé nghj các S&, ngãnh, UIBND cac 
huyn, thànli phO triên thai ngay vic phOn chi tiêu cy the ye két qua tiêp nhn, 
giài quyêt hO sothà tue hãnh chinh va các nhiêm vu cüa Dé an 06/CP, trong do uu 
tiên viêc phân chi tiêu dOi vâi 25 djeh vi:J  cong thiét yêu thuQc Dê an 06/CP và 29 
djch vi:i cOng theo Quyêt djnh 422/QD-flg ngãy 04/4/2022 eua Thà PrOng Chmnh 
phü cho các phông, ban, b ph3n chuyên môn, UBND cap xã và báo cáo két qua 
ye TJBND tinh (qua Cong an tinh) dê tOng hop báo cáo ChU tjch UBND theo dOi 
chi dac  (hoàn thành trw&c 1 0/12/2022). 

- Tiêp tçie th chirc qudn tr4ut cho can b, cong chirc, viên chüc nhn thüc 
dày dü, sâu sac ye vj trI, vai trô quan trpng cüa Dê an 06/CP. Tirng can bô, cOng 
chüc, viên chüc phái guong mâu, th?c hin cac ni dung, nhiem vii cüa Dé an 
06!CP theo chat nàng, nhiêm vu thrqc giao và tuyên truyên, 4n dng nguti than 
chap hành các quy djnh ye cu trü; dãng lq? tái khoàn djnh danE din nit, thvc hin 
djch vi:i cOng trçrc tuyén,... Duy tn quyêt tam chInh trj cao và bào dam cOngtác chi 
dao quyët 1it, that quán, xuyên suOt tilt cap tirih den co sO, sr phOi hçrp dOng b, 
chat the giüa cáe don vj, dja phuong. Phài xác djnh vic thi:rc hin Be an 06/CP là 
trách thim chinE tn, trách nhim pháp l. 

- Chà dng rà sodi lai  eác nhim vi:i cUa D an 06/CP theo churc nàng, nhiém 
vi dixqc giao tai  Ké  hoach  590/KH-UBND ngày 15/9/2022, dê dua ra giài pháp, 
th&i gian thvc hin, trong dO than truong day math  thvc hin các giài pháp nâng 

t' lê giài quyêt ho so true tuyên, dac  bi@ là 25 djch u cOng thuOc Be an 
06/CP và 29 djch vii cOng theo Quyêt djnh 422/QD-flg ngày 4/4/2022 cüa Thu 
PrOng ChInh phü; chü dng kiêm tra, rà soat tang cuông chi dao  dày  manE  giái 
quyêt hO so djch vçi cOng tai  cap huyn và cap xà bào dam cac yêu cau dê ra. 

- KhAn truung tnin khai, xây dy'ng mô hInh dirn tai  dja phuong theo djnh 
huOng ni dung "mO hith diem" cüa BO Cong an, quyêt tam hoàn thàth nhiêm vi:' 
näm 2022. Chi dao  tniên thai thi,rc hin hiu qua các thiêt bj may tInh cO ket nOi 
Internet duqc trang cap phyc v1 i huOng dan ngu&i dan ye nOp  hO so trçrc tuyên trén 
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tAt cá các linh we dh ftq ngu&i dan dang k tài khoàn djch vii cong quc gia khi 
den ne)p ho so trvc  tiêp  tai  trçi sâ UBNID cap xã. 

Truâng COng an cap huyên, cAp xã phát huy vai trô tham muu huy ct()ng cà 
h thông chinh tn tai  ccx so, nhât là Doàn thanh nien, He)i phçi nü, h9c sin.h, sinh 
viên. .càng vOi lirc Iuqng Cong an tniên khai thvc hin hieu cao diem "90 ngày, 
dém" tniên khai cac giãi pháp báo darn hoàn thành các cM tiêu phic vp triên khai 
quy djnh cüa Luât Cu trü nàm 2020 ye vic SO he) khâu, SO tam  tnX h& giá ftj sfr 
dung sau ngáy 31/12/2022 vâ tang cuäng day math  tniên khai thirrc hien Dê an 
06/CP. Trong dO chü trng phát huy vai trO cüa TO cOng tao tniên khai Dé an 06 
cap xä, cap thôn phôi hcxp 1rc luqng Cong an rà soát, thông kê ci the cáo truông 
hap chua cap CCCD dé có giài pháp thu nhn ho so cap CCCD hiu qua. BOng 
th&i vn de)ng, tuyên truyên nguti dan, doanh nghiêp trén dia bàn hiêu duçxc lçii 
Ich, tin ich cUa the CCCD gän chip, djnh danh din tCr dé nguäi dan, doanh nghie)p 
biêt, phOi hap th%rc hin vá lien h ccx quan Cong an dé thu then ho so cap CCCD. 
Báo dam hoàn thâth tiên de) cap CCCD, djth danh din tfr theo chi dao  cüa Be) 
COng an phvc viii triên khai quy djnh cüa Lut Cu trü nãm 2020 khi SO he) khau, So 
tam trñ hét giá tn sCr dvng  sau ngày 31/12/2022. 

- COng an cAp huyn - Thithng tnijc T cong tao D an 06 phài phát huy vai 
trO tham muu cho UBND huyn chi dao  và thành Ip  ngay các doàn lciêm tra dê tO 
chüc kiêm tnt, don dOe UBND cap xã ye thvc hien Be an 06/CP tai dja phuang. 
DOng th&i nghiên thu dé xuât sat nhjlp TO cOng ngh sO cing dOng vói TO cOng 
tác triên k/wi Dê an 06 cap thOn dê thuc hiên lông ghép vic tuyên truyên, 
huOng dn, h tro nguâi dan thirc hin chuyên dOi sO vOl thijc hin các nhim v11 

cüa Dê an 06/CP dam bâo dông be), hiu qua. 

Trén day là báo cáo tInh hInh kát qua kim tra vic trin khai th?c hin D 
an 06/CP trén dia bàn tirih. To kiêm tra Be an 06 tinh báo cáo Thuông trirc Tinh 
üy, CMI tjch UBND tinh — To tnrOng To cong tác triên khai Be an 06 tinh biêt, 
theo dOi, chi dao thrc hin./. L 

Nol nhân: 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Chánh Van phOng UBND tinh; 
- Lanh dao CAT; 
- Các Sâ, ban, ngânh thuOc tinh; 
- Các thành viên To cOng tác Dé an 06 tinh; 
- PVOI; 
- Liru: VT, PCO6 (Dl). 

TM. BOAN KIEM TRA 
PHO TRU'UNG DOAN 

PHO GIAM DOC CONG AN TINH 
Di tá Lê Quang Bang 
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