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UBND TỈNH NINH THUẬN 

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 TỈNH 

Số:            /TCTĐA06-TCDNC 

V/v tiếp tục tập trung triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp cấp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 7418/VPCP-KSTT ngày 

03/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển 

khai Đề án 06. 

Để kịp thời đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP 

trên địa bàn tỉnh, nhất là khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Báo cáo số 

678/BC-ĐKT ngày 29/11/2022 của Đoàn kiểm tra Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; Tổ 

công tác Đề án 06 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phù 

hợp, hiệu quả và sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và các nguy cơ của các 

đơn vị qua kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra trong thời gian tới (cụ thể tại Báo 

cáo số 678/BC-ĐKT ngày 29/11/2022). Đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện 

đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa 

bàn tỉnh; triển khai ngay việc giao chỉ tiêu cụ thể về kết quả tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, trong đó ưu 

tiên việc giao chỉ tiêu đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06/CP và 29 

dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ cho các phòng, ban, bộ phận chuyên môn, UBND cấp xã để tập trung chỉ đạo, 

có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. 

2. Tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội 

nghị Sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án 06/CP, phấn đấu hoàn thành tốt các  

nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2022, tạo tiền đề thuận lợi để tiếp tục thực 

hiện tốt trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP theo chỉ đạo của Chủ tịch 
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UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại Công văn số 

4187/TCTĐA06-TCDNC ngày 25/9/2022. 

3. Rà soát toàn diện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 

của các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến Đề án 06/CP để chủ động triển khai 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự lãnh đạo, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo 

thực hiện Đề án 06/CP, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của 

thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP các cấp trong tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

4. Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, 

các giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức1  sử 

dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành theo chỉ đạo tại Công văn số 4024/UBND-TCDNC ngày 15/9/2022. 

Vận động, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) đối 

với các trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số khi thực hiện các 

thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

5. Tổ chức đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất 

là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06/CP và 29 dịch vụ 

công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành rà 

soát, đánh giá, đề xuất gỡ bỏ các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 

đã từ lâu không phát sinh hồ sơ giao dịch trên cổng dịch vụ công theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 4700/VPUB-TTPVHCC ngày 21/11/2022 (cấp tỉnh: 

621/1.373 thủ tục, cấp huyện: 274/255 thủ tục, cấp xã:108/108 thủ tục); hoàn 

thành trước ngày 15/12/2022. 

6. Bảo đảm 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên… đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 tại cơ quan Công an, kích hoạt tài 

khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID (theo quy định tại Nghị định số 

59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ); sử dụng tài khoản định danh điện 

tử đã được kích hoạt đăng nhập Cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID để thực hiện 

các thủ tục hành chính, giao dịch (từ nay đến hết ngày 31/12/2022 phải hoàn 

thành). 

7. Các Sở, ban, ngành, địa phương đăng ký nhu cầu mua sắm trang thiết 

bị đọc thẻ CCCD và mã QR code trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch 

dân sự, khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, gửi về 

Công an tỉnh (qua phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội) trước 

                                                

1 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú: (1) Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện 

tử chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; (2) Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn 

chíp; (3) Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD; (4) Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong 

CSDLQG về DC; (5) Sử dụng ứng dụng  VNeID; (6) Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú; (7) Sử dụng Thông 

báo số định danh cá nhân và thông tin trong CSDLQG về DC. 
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ngày 10/12/2022 để liên hệ Cục C06 - Bộ Công an mua sắm trang thiết bị bảo đảm 

tiêu chuẩn theo quy định, thông tin gồm: Đơn vị, số lượng (Thiết bị QRAQRcode-

V01 hoặc QRAQRcode-V02), đầu mối liên hệ, số điện thoại. 

8. Công an tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề 

án 06/CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử. 

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, xác minh làm sạch dữ liệu dân cư 

đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; hoàn thành trước 31/12/2022; 

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06/CP; lợi ích của việc sử dụng 

thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và giải quyết các thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công để các cơ quan, doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện; 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố hướng dẫn Công an cấp xã phối 

hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể, các thành viên Tổ Đề án 06 cấp huyện, cấp 

xã, cấp thôn tăng cường rà soát, làm sạch dữ liệu về tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã 

hội và dữ liệu của các hội, đoàn thể… và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin công 

dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;  

- Tập hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị đọc thẻ CCCD và mã QR code 

của các Sở, ban, ngành, địa phương; trên cơ sở đó kiến nghị Cục C06 - Bộ Công an 

để mua sắm trang thiết bị đọc thẻ CCCD và mã QR code trong giải quyết thủ tục 

hành chính, giao dịch dân sự, khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn 

chíp điện tử…; hoàn thành trước ngày 20/12/2022. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn 

trương tiến hành rà soát, đánh giá, gỡ bỏ, cắt, giảm các thủ tục hành chính công 

trực tuyến mức độ 3, 4 đã từ lâu không phát sinh hồ sơ giao dịch trên cổng dịch vụ 

công; có giải pháp khắc phục, tồn tại hạn chế của phần mềm Cổng dịch vụ công 

tỉnh nhằm đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và 

báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/12/2022 theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 4700/VPUB-TTPVHCC ngày 21/11/2022;  

- Nghiên cứu xây dựng công cụ dùng chung để các cơ quan Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh phát triển Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh (thực hiện theo Thông 

báo số 268/TB-VPCP ngày 29/8/2022 của Văn phòng Chính phủ). Đồng thời phát 

huy hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh nhằm phục vụ tốt cho lãnh đạo 

UBND tỉnh trong quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ 

trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại Công văn số 4187/TCTĐA06-TCDNC ngày 

25/9/2022, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; 

- Tập trung hoàn thành việc nâng cấp, khắc phục hệ thống thông tin bảo 

đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin, thực hiện kết nối, chia sẻ với hệ thống 
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Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06/CP. Đồng thời, phối hợp với Công 

an tỉnh mời Cục An ninh mạng - Bộ Công an về kiểm tra an ninh, an toàn trước 

15/12/2022 để bảo đảm hoàn thành kết nối trước ngày 31/12/2022. Việc này nếu 

không hoàn thành, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

10. Sở Nội vụ rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn 

việc đảm bảo nguồn nhân lực, nhất là ở cấp xã để đáp ứng yêu cầu triển khai các 

nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Tham mưu, đề xuất chính sách tổng thể xây dựng 

nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên 

địa bàn tỉnh nói chung và thực hiện Đề án 06/CP nói riêng. Chú trọng đào tạo về 

nghiệp vụ gắn liền với công nghệ; rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức,… khi 

chuyển đổi từ các nhiệm vụ thủ công sang thực hiện quy trình điện tử, đảm bảo cải 

cách hành chính, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. 

11. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn 

kinh phí để triển khai nhanh, hiệu quả và đảm bảo tiến độ của Đề án 06/CP theo 

quy định của pháp luật;  

- Phối hợp với Công an tỉnh lập dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị phục 

vụ công tác số hóa hồ sơ tại UBND cấp xã, cấp huyện, Công an tỉnh và công tác hỗ 

trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính,…; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết theo đúng quy trình, quy định;  

- Tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hỗ trợ 

kinh phí Đề án 06/CP để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh. 

12. Sở Tư pháp:  

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm 

xã hội triển khai có hiệu quả phần mềm dịch vụ công liên thông về Đăng ký khai 

sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký 

khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí. Phối hợp các cơ quan liên 

quan tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Đề án 06/CP trên 

địa bàn tỉnh; rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai định danh 

và xác thực điện tử cần phải sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại Công văn số 4187/TCTĐA06-TCDNC 

ngày 25/9/2022;  

- Khẩn trương báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai các giải 

pháp thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn 

số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp, hướng dẫn bộ phận tư pháp cơ sở đẩy 

mạnh tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 25 dịch vụ công thuộc Đề án 06/CP theo 

thẩm quyền và các dịch vụ phát sinh trong 29 dịch vụ công theo Quyết định 

422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 
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- Chủ động có văn bản kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn về quy trình tái 

cấu trúc đối với thủ tục Liên thông Đăng ký Khai tử - Xoá đăng ký thường trú - 

Trợ cấp mai táng phí; Liên thông Đăng ký Khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo Đề án 06/CP để thuận lợi trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các giải pháp 

thúc đẩy việc chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội 

nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 

tỉnh. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi 

nhánh tỉnh Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu, tạo lập tài 

khoản an sinh xã hội phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, dịch bệnh qua tài 

khoản..., hỗ trợ công dân trong việc thuê nhà trọ, khắc phục tình trạng thông tin 

không chính xác và hạn chế tiêu cực, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ và hướng dẫn 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phối hợp các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện đối 

soát, làm sạch dữ liệu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

14. Sở Y tế:  

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế về cấu trúc thông tin, dữ liệu và các yêu cầu kỹ thuật kết nối để triển 

khai kết nối cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người lái xe lên hệ thống của Bộ Giao 

thông vận tải thực hiện dịch vụ công Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao 

thông vận tải. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD 

gắn chíp điện tử; thực hiện nghiêm túc việc thông báo lưu trú qua dịch vụ công đối 

với các cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong 

thanh toán viện phí, bảo đảm mục tiêu theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS 

ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; 

- Khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm 

chủng Covid-19 vào hệ thống quản lý tiêm chủng trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, (thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2022, tuy nhiên đến 

nay mới thực hiện 64.505/105.753 trường hợp, đạt 61%); thiết lập hồ sơ sức khỏe 

trên sổ sức khoẻ điện tử và tích hợp thông tin sức khoẻ cá nhân trên VneID; 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế kiểm tra, rà soát lại các thiết bị đọc thẻ, mã Code 

không đảm bảo tiêu chuẩn, thường xuyên bị lỗi,… để có giải pháp thay thế các 

thiết bị theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Bộ Công an (liên hệ Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an để được hỗ trợ); 

- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an về khai báo lưu trú trên 

VNeID để quản lý cư trú; yêu cầu 100% các cơ sở lưu trú bệnh viện,… phải thực 

hiện khai báo lưu trú qua ứng dụng VNeID. 
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15. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn 

thành việc triển khai kết nối, tích hợp và đẩy mạnh thực hiện cung cấp Dịch vụ 

công đối với thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; kết nối, chia 

sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu 

đất đai hiện có tại địa phương; tiếp tục số hóa, chỉnh lý, chuẩn hóa dữ liệu bảo đảm 

“đúng, đủ, sạch, sống”, thiết thực cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện 

để công dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; báo cáo kết quả thực hiện 

cho UBND tỉnh trước ngày 15/12/2022 (nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo tại 

Công văn số 4989/UBND-KTTH ngày 15/11/2022). 

16. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh và đơn vị liên quan tổ chức làm sạch dữ liệu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, nhất là dữ liệu bảo hiểm đối với công nhân lao động tại các khu, 

cụm công nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

17. Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên, hội viên các cấp tích cực phối hợp thực 

hiện Đề án 06/CP; xây dựng, phát động phong trào tình nguyện trong đoàn viên, 

huy động đoàn viên, hội viên có kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin 

tham gia tình nguyện tại Bộ phận một cửa các cấp để hướng dẫn người dân thực 

hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch cụ công, đặc biệt là 25 dịch vụ công 

thiết yếu của các Sở, ngành như: Công an, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Thuế, Tài  

nguyên và Môi trường,... 

- Chỉ đạo 100% đoàn viên, hội viên các cấp đăng ký tài khoản định danh 

mức độ 2 tại cơ quan Công an, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng 

VNeID; sử dụng tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt đăng nhập Cổng 

dịch vụ công, ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch 

(hoàn thành trước ngày 20/12/2022) và tuyên truyền, vận động người thân, nhân 

dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công. 

18. Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân, Hội Người 

cao tuổi cấp huyện, cấp xã thực hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu hội viên Hội 

Nông dân, Hội Người cao tuổi và cập nhật vào phần mềm quản lý Hội viên trên 

nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình thực hiện thu thập và 

nhập thông tin quản lý hội viên, người lao động (ban hành kèm theo Công văn số 

5224/CV-TCTTKĐA ngày 03/8/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính 

phủ) và đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 3675/UBND-TCDNC ngày 

23/8/2022.  
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19. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: 

- Chỉ đạo, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn yêu cầu 

100% nhân viên, người lao động,… làm việc tại các công ty, doanh nghiệp đăng ký 

tài khoản định danh mức độ 2 tại cơ quan Công an, kích hoạt tài khoản định danh 

điện tử trên ứng dụng VNeID; sử dụng tài khoản định danh điện tử đã được kích 

hoạt đăng nhập Cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục hành 

chính, giao dịch; hoàn thành trước ngày 2012/2022; 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh làm sạch dữ liệu bảo hiểm đối với 

công nhân lao động tại các khu công nghiệp; hoàn thành trước ngày 20/12/2022. 

20. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh”: 

- Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền thường xuyên, toàn diện về Đề án 06/CP 

thông qua các tin, bài viết, phóng sự, chuyên đề, clip ngắn về ĐA06/CP, ứng dụng 

tài khoản định danh điện tử để người dân, doanh nghiệp hiểu,… Trong đó, tập 

trung tuyên truyền về 05 nhóm tiện ích của Đề án 06/CP và biểu dương các tổ 

chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Đề án 

06/CP trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ động cập nhật thông tin kịp thời để thực hiện tốt việc tuyên truyền, 

thông tin nhanh, đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về những nội dung quan trọng và 

kết quả đạt được, cũng như hoạch định từ nay đến năm 2030. 

21. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Văn bản số 3450/UBND-TCDNC ngày 08/8/2022 để đẩy mạnh công tác tuyên 

tuyền, nâng cao nhận thức, hành động, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các 

ngành, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tốt 

Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền tập trung, cá biệt bảo đảm 

phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với từng đối 

tượng tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất, người dân tiếp cận nhanh nhất; 

- Chỉ đạo Công an cấp huyện - Thường trực Tổ công tác Đề án 06 phát huy 

vai trò tham mưu thành lập ngay các Đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra, đôn đốc 

các phòng ban liên quan, UBND cấp xã về thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương. 

Đồng thời khẩn trương nghiên cứu đề xuất sát nhập Tổ công nghệ số cộng đồng 

với Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn để thực hiện lồng ghép việc tuyên 

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, cài đặt ứng dụng 

VNeID và đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, giao 

chỉ tiêu hàng tuần, tháng… với thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP đảm bảo 

đồng bộ, hiệu quả; hoàn thành trước ngày 20/12/2022; 

- Chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở, nhất là Đoàn thanh 

niên, Hội phụ nữ, học sinh, sinh viên,… cùng với lực lượng Công an thực hiện 

hiệu quả 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 
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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. Phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp 

xã, cấp thôn trong việc phối hợp với lực lượng Công an rà soát, thống kê cụ thể các 

trường hợp chưa cấp CCCD để có giải pháp thu nhận hồ sơ cấp CCCD hiệu quả. 

Đồng thời vận động, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu được 

lợi ích, tiện ích của thẻ CCCD gắn chíp, định danh điện tử để người dân, doanh 

nghiệp biết, phối hợp thực hiện và liên hệ cơ quan Công an để thu nhận hồ sơ cấp 

CCCD. Bảo đảm hoàn thành tiến độ cấp CCCD, định danh điện tử theo chỉ đạo của 

Bộ Công an phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 khi Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. 

22. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai Đề án 

06/CP trên địa bàn tỉnh và kịp thời đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phê 

bình những cơ quan, đơn vị làm chậm và biểu dương, khen thưởng những cơ quan, 

đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả./. 

(kèm theo Báo cáo số 678/BC-ĐKT ngày 29/11/2022 của Đoàn kiểm tra Tổ 

công tác Đề án 06 tỉnh) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Cục C06 - Bộ Công an (b/c);  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TCDNC. QMT 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Quốc Nam 
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