
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TCDNC       Ninh Thuận,  ngày       tháng 10 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện 

Thông báo số 331/TB-

VPCP ngày 19/10/2022 

của Văn phòng Chính phủ. 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Ninh Thuận; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị 

giao ban trực tuyến về thúc đẩy 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 (Đề án 06/CP). 

Trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 1848/CAT-PC06 

ngày 28/10/2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu 

trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 4024/UBND-TCDNC ngày 15/9/2022 về triển khai thi hành Luật Cư trú năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trong đó, thống nhất các phương thức sử 

dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công 

dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn tỉnh (Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

giấy có giá trị hết ngày 31/12/2022). Đồng thời thực hiện các giải pháp sử dụng 

thông tin công dân thay thể sổ hộ khẩu phù hợp với các thủ tục hành chính như: 

Thẻ căn cước công dân (CCCD), thiết bị đọc QRCode, tra cứu trên cổng dân cư, 

phiếu thông tin dân cư, ứng dụng VneID, khẩn trương thúc đẩy kết nối sử dụng 

thông tin dân cư. 

 2. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú, Giấy xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện 
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thực hiện thủ tục hành chính (theo thống kê của Bộ Công an, hiện còn hơn 150 

thủ tục hành chính có liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Giấy xác nhận về 

cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện thực hiện thủ tục hành 

chính). Kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị gửi về Công an tỉnh (Cơ quan 

thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) trước ngày 10/11/2022 để tổng hợp, báo 

cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ. 

3. Tiếp tục 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 theo Kế 

hoạch số 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh và 29 dịch vụ công 

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

Chính phủ (đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn 2739/UBND-PVHCC 

ngày 24/6/2022). Đồng thời, đẩy nhanh việc đối soát, làm sạch dữ liệu về tiêm 

chủng, dữ liệu an sinh xã hội và dữ liệu của các Hội, đoàn thể trên nền tảng Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng huy động tổng lực các nguồn lực như: 

Thành viên Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… 

thành một Tổ để rà soát chung tất cả các dữ liệu đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, 

bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định pháp 

luật.  

4. Tạo mã QRCode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các 

nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, thuận 

tiện, dễ thực hiện nhất để bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ 

phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để người dân tra cứu, sử dụng. 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, khắc 

phục hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm an ninh, an toàn 

và bảo mật thông tin, thực hiện kết nối, chia sẻ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư quốc gia theo Đề án 06/CP chậm nhất trong đầu tháng 12/2022. 

Đồng thời khẩn trương thành lập ngay các tổ công tác đảm bảo an ninh, an toàn, 

bảo mật ở từng cấp; các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ phải thường 

xuyên được kiểm tra, đánh giá, giám sát và thực hiện nâng cấp kịp thời; con 

người quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu phải được quản lý, giám sát, kiểm tra 

đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định. Tiếp tục chỉ đạo các nhà mạng trên địa 

bàn tỉnh đẩy nhanh việc kết nối dữ liệu và làm sạch thông tin thuê bao di động 

giải quyết vấn đề Sim rác.  

6. Giao Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng 

liên quan triển khai, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người lái xe lên hệ thống của 

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

xe của Bộ Giao thông vận tải. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông 

qua Công an tỉnh) trước ngày 10/11/2022; 
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- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích 

hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo đẩy mạnh 

thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, trong đó có giải pháp thanh toán qua 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu “Tỷ trọng thanh toán 

không dùng tiền mặt trong năm 2022 đạt tối thiểu 50%” theo Kế hoạch hoạt 

động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số) và Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban 

Điều hành chuyển đổi số tỉnh về triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc cập nhật, “làm 

sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký xác nhận “hộ chiếu vắc xin”.  

7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, 

đào tạo trên địa bàn tỉnh tăng cường việc thu học phí và thực hiện các khoản thu 

- chi khác qua phương tiện điện tử; trong đó có giải pháp thanh toán qua Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu về thanh toán trực tuyến theo 

theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 và 

Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban Điều hành chuyển đổi 

số tỉnh. 

8. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ việc thực 

hiện chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho 

các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Kế hoạch hoạt 

động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 và Kế hoạch số 

3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh. 

Phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh 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, bệnh dịch qua tài khoản theo hướng dẫn của các 

Bộ, ngành liên quan. Hoàn thành trong Quý IV/2022. 

9. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện 

hiệu quả phần mềm dịch vụ công liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “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” ngay sau khi 

Bộ, ngành triển khai. Đồng thơi tiếp tục chỉ đạo cơ quan tư pháp cấp huyện, cấp 

xã làm sạch dữ liệu hộ tịch bảo đảm theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Bộ Tư 

pháp. 

10. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện đối với 02 dịch vụ 

công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, 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) 

theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường.. 
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11. Giao Công an tỉnh: 

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử 

cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an 

để phát triển ứng dụng VneID trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện 

có 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 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; 

- Nghiên cứu, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan 

thực hiện giải pháp không xác minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú cho 

trẻ em trong việc thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai 

sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo chỉ đạo 

của Bộ Công an;  

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện triển khai, hướng dẫn cho 100% cơ sở lưu trú trên địa bàn 

(bao gồm khách sạn, lưu trú bệnh viện) thực hiện việc khai báo lưu trú trên 

VNeID để quản lý cư trú; 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận tăng cường, đa 

dạng hóa hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền về tình hình, tiến độ, kết 

quả triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, nhất là các tiện ích người dân, 

doanh nghiệp được thụ hưởng để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng việc thực hiện 

của người dân, doanh nghiệp; 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các nội dung nêu trên; chủ động báo cám, tham mưu đề xuất các nội 

dung công việc có liên quan để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý kịp thời, đúng 

quy định./.  

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); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các thành viên Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh; 

- Công an các huyện, thành phố;  

- VPUB: LĐ, TTPVHCC, KTTH, VXNV;  

- Lưu: VT, TCDNC. QMT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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