
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-TCDNC 

V/v triển khai thực hiện 

Thông báo số 342/TB-

VPCP ngày 01/11/2022 

của Văn phòng Chính phủ. 

Ninh Thuận, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 
của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp 

ngày 12/10/2022 về thúc đẩy tiến độ triển khai một số nhiệm vụ tại 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 2030 (gửi kèm),  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các 

Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành rà soát, bổ sung 

các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết theo hướng dẫn tại Văn bản 

số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bảo đảm 

an toàn thông tin, an ninh mạng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp 

bộ, cấp tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ 

thống định danh và xác thực điện tử, phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh thời gian qua. 

2. Giao Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 
của Văn phòng Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TCDNC. QMT 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 

 


		2022-11-08T16:25:49+0700


		2022-11-08T16:37:27+0700


		2022-11-08T16:37:40+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-11-08T16:38:07+0700




