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KẾ HOẠCH 

Hoạt động Tổ công tác triển khai 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 năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3077/KH-TCTTKĐA06 ngày 23/11/2022 của Tổ 

công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Cao Bằng về hoạt động tổ công tác triển khai 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 năm 2022 (Đề án 06); Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 

06/05/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 06 huyện Trùng 

Khánh.  

Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử năm 2022 huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch hoạt 

động năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 104/KH-TCTTKĐA của Tổ công tác của 

Chính phủ; Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 06/05/2022 của UBND huyện Trùng 

Khánh. 

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; kịp thời kiến 

nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, ban ngành, địa 

phương trong quá trình thực hiện. 

- Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ trong Đề án 06 phải được thực hiện theo 

đúng yêu cầu, tiến độ, góp phần phục vụ thành công chuyển đổi số quốc gia. 

2. Yêu cầu 

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng 

đầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và sự tham gia của tổ chức, cá nhận, doanh 

nghiệp và người dân. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách 

nhiệm của mỗi thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện đẩy đủ các nội dung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn của Tổ công tác theo quy định. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, để cao tính kỷ luật, trách nhiệm của các 

ngành thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện Trùng Khánh trong việc thực hiện 



2 

 

nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1016/QĐ-TCT ngày 22/4/2022 của Tổ công 

tác về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác. 

- Hoạt động của Tổ công tác bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, tác 

động tích cực đến ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia, góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã 

hội trên địa bàn huyện. 

- Các nhiệm vụ thực hiện phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, 

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Tổ công tác Đề án 06 của Trung 

ương và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện. 

II. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC HÀNG 

THÁNG 

1. Tiến hành họp đột xuất, xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai Đề 

án 06. 

2. Báo cáo Huyện ủy, UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các 

cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấnvà đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy, 

UBND huyện những nội dung, vấn đề cần chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai 

thực hiện. 

3. Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 06 của các cơ quan, ban, ngành, 

UBND các xã, thị trấn, xây dựng báo cáo hàng tháng của UBND huyện báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 15 hàng tháng. 

4. Thông báo, triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện Đề án 06 hàng tháng để các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức triển 

khai thực hiện 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ: (Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CÔNG TÁC 

1. Ông Nông Văn Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Tổ 

trưởng Tổ công tác 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ của UBND huyện tại 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

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. 

2. Ông Bế Tuấn Minh, Trưởng Công an huyện - Tổ phó Thường trực 

Tham mưu cho Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện 

các nhiệm vụ của Tổ công tác; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công an huyện 

được giao tại Đề án: 

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án thuộc Công an huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, ban 

ngành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao của 

các cơ quan, ban ngành, UBND cấp xã, xóm, tổ dân phố tại Đề án 06. 
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- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện, các cơ quan, 

ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu 

dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công của huyện (trên cơ sơ hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và 

các bộ, ngành có liên quan) phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định 

danh và giải quyết các thủ tục hành chính. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, 

ban, ngành, UBND các xã, thị trấn kết nối, tích hợp hệ thống định danh và xác 

thực điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính cấp xã phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và 

giải quyết các thủ tục hành chính. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Lao 

động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn 

xây dựng, cung cấp nhóm dịch vụ công: 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông (1) 

đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm tế cho trẻ dưới 6 tuổi; 

(2) đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí và các thủ tục 

hành chính khác có liên quan. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tích hợp thông tin về cán bộ, công 

chức, viên chức trên thẻ căn cước công dân (CCCD).  

- Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện chủ trì đánh giá, rà soát các văn bản 

pháp luật để triển khai thực hiện tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân vào thẻ 

CCCD gắn chip. 

- Thúc đẩy triển khai Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

- Tham mưu cho Tổ công tác chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các 

xã, thị trấn bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và trong thực hiện chuyển đổi số, 

xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đặc biệt là công tác đảm bảo an 

ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung 

thông tin về dân cư, cấp CCCD, định danh và xác thực điện tử.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông huyện nghiên cứu đề xuất cơ chế bảo đảm kinh phí duy trì, quản trị 

và khai thác dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kinh phí hoạt động của Tổ 

công tác, kinh phí hỗ trợ cấp CCCD, cấp định danh điện tử. 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện triển khai giải pháp tích hợp 

thông tin bảo hiểm y tế lên CCCD gắn chíp hoặc liên thông dữ liệu BHYT với dữ 

liệu thẻ CCCD theo hướng dẫn của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến 

tới dùng CCCD thay thế thẻ BHYT khi khám chữa bệnh. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 
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vi, chức năng quản lý của Công an huyện và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban 

ngành, UBND các xã, thị trấn có liên quan thực hiện. 

- Phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyệntổng hợp báo cáo tình hình, 

kết quả thực hiện Đề án để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

3. Ông Hoàng Văn Đông, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tổ 

phó 

Chủ trì chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trong Văn phòng 

HĐND&UBND huyệnvà thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND huyện - Tổ trưởng Tổ công tác. 

4. Ông Nông Ngọc Tân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

huyện - Thành viên 

Chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, 

cụ thể như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện 

thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của huyện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan bảo đảm hạ tầng, 

kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, vận hành, duy trì hoạt động ổn định trên 

nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu huyện (LGSP) kết nối nền tảng chia sẻ dữ liệu 

quốc gia, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và các với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin trong cơ 

quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc 

đẩy chuyển đổi số tại địa phương. 

- Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu của huyện. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu của 

các cơ quan, đơn vị bảo đảm tuân thủ quy định theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ 

quan nhà nước. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyệnhướng dẫn các cơ 

quan, ban ngành thực hiện tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính cấp huyện phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi 

thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông 

tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai kết 

nổi, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với 
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Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và làm 

giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo. 

Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

5. Ông Lý Văn Hoan, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện - Thành viên 

Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội được giao tại Đề án 06, cụ thể:  

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu an sinh 

xã hội của người dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và 

xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính cấp huyện phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và làm giàu dữ 

liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, UBND huyện. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6. Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện - Thành viên  

Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Tài chính – 

Kế hoạch được giao tại Đề án 06, cụ thể như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêncứu, tham mưu cho 

UBND huyện về kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Bộ Tài 

chính tại Công văn số 1304/BTC-VI ngày 10/02/2022. 

- Phối hợp Công an huyện, các cơ quan, ban ngành có liên quan tham mưu 

cho UBND huyện bố trí kinh phí hoạt động của Tổ công tác theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kết 

nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Công Dịch 

vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện phục 

vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp và làm giàu dữ liệu 

dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. 

- Tham gia ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo điều 

kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư, các 

quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực 

hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước. 

7. Bà Lã Thị Phương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - 

Thành viên 
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Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo được giao tại Đề án 06, cụ thể như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Phòng Giáo dục và Đào tạo với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện phục vụ giải quyết thủ tục 

hành chính và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

8. Ông Hoàng Minh Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - 

Thành viên 

Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và hạ 

tầng được giao tại Đề án 06, cụ thể như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu giấy 

phép lái xe và đăng kiểm phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện phục vụ giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý. 

9. Ông Triệu Xuân Trình, Trưởng Phòng Tư pháp huyện - Thành viên 

Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Tư pháp 

đượcgiao tại Đề án 06, cụ thể như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện 

tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp huyện phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và làm giàu dữ liệu dân cư phục 

vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND 

huyện. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện cung cấp các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch 

và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp huyện, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

theo chỉ đạo Bộ Tư pháp. 

- Phối hợp với Công an huyện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (nếu có), Cơ sở dữ liệu quốc 

tịch, Cở sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ 

giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu 

thi hành án dân sự nói chung. 
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- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Phòng Tư pháp. 

- Phối hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai định 

danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin các loại giấy tờ cá nhân của công dân 

trên thẻ CCCD theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

- Tăng cường hướng dẫn chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ 

tịch trên địa bàn huyện; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về hộ tịch theo thẩm quyền. 

10. Ông Hoàng Văn Tiến, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện - Thành viên 

Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên 

vàMôi trường được giao tại Đề án 06, cụ thể như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư trong xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai (về chủ sử dụng đất) và các cơ 

sở dữ liệu tài nguyên và môi trường khác (thông tin liên quan đến công dân); kết 

nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai (quốc gia, địa phương) với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và làm giàu dữ liệu dân cư 

phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND huyện. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc 

phạmvi chức năng quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

11. Ông Lê Xuân Thọ, Giám đốc Trung tâm  Y tế huyện - Thành viên 

Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Y tế được 

giao tại Đề án 06, cụ thể như sau: 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện triển khai, thực hiện khám chữa bệnh 

bằng thẻ CCCD gắn chíp; phối hợp với Công an huyện tích hợp dữ liệu tiêm 

chủng phòng ngừa COVID-19, người bị nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, kết quả 

xét nghiệm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giảnhóa 

thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạmvi 

chức năng quản lý của Trung tâm Y tế.  

 

12. Bà Lâm Thị Minh Hồng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện - Thành 

viên 

Chủ trì, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội 

huyện được giao tại Đề án 06, cụ thể như sau: 
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- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và 

xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết, thủ 

tục hành chính các cấp phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo 

hiểm xã hội và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo,điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện. 

- Phối hợp Công an huyện triển khai giải pháp tích hợp thông tin bảo hiểm y 

tế lên CCCD gắn chíp điện tử hoặc liên thông dữ liệu BHYT với dữ liệu thẻ 

CCCD theo hướng dẫn của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiến tới 

dùng thẻ CCCD thay thế BHYT khi khám chữa bệnh. 

13. Ông Lục Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Phụ 

trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện - Thành viên 

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trong Văn 

phòng UBND huyện; phụ trách hướng dẫn, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ Đề 

án06 trên địa bàn huyện: 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Công an huyện hướng 

dẫn các cơ quan, ban ngành thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công 

dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại 

các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Tham mưu hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy trình, mã số 

củagiấy tờ số hóa chia sẻ giữa Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giai 

quyết thủ tục hành chính cấp huyện và các Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác. 

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành thực hiện việc đổi mới cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 

ngày06/12/2021. 

- Tham dự, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc UBND huyện tổ chức phục vụ các 

cuộc họp do lãnh đạo UBND huyện chủ trì, làm việc với Tổ công tác và các cơ 

quan, ban ngành về tổ chức triển khai Đề án 06. 

- Tham mưu giúp Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ 

tại Đề án 06, kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác về những vấn đề phát sinh 

trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và đề xuất sáng kiến, 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

14. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Trưởng Công an huyện phụ trách 

công tác Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thành viên 

- Tham mưu giúp Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ 

tại Đề án 06, kịp thời báo cáo Tổ trưởng tổ công tác về những vấn đề phát sinh 
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trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và đề xuất sáng kiến, 

giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. 

- Chủ trì, đôn đốc thực hiện công tác thu nhận tài khoản định danh điện tử, 

cấp CCCD; công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn huyện đảm bảo dữ liệu 

“đúng, đủ, sạch, sống”. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn ưu 

tiên bố trí nguồn lực, nhân lực để phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Văn 

phòng HĐND&UBND huyện trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai Đề án 

06 bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

2. Các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện Trùng Khánh có 

trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, ban ngành, đơn vị 

liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đảm bảo đúng 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện 

về tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề 

án 06 (nếu có). 

3. Căn cứ vào Kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, ban ngành; Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 tại các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao về Công an huyện (qua Đội Cảnh 

sát QLHC về TTXH) để tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện Tổ trưởng Tổ công 

tác triển khai Đề án 06 báo cáo Văn phòng UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề 

án 06 tỉnh và Công an tỉnh. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch hoạt động Tổ công tác triển khai 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 năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Tổ công tác Đề án tỉnh (UBND tỉnh); 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh (PC06, PV01); 
- TT huyện ủy; TT HĐND huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Công an các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, CAH. 

TỔ TRƯỞNG 

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 

                      
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Văn Bộ 
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