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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2774/KH-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, 

ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử. 

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy 

định về định danh và xác thực điện tử. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trùng 

Khánh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể các cơ quan, ban 

ngành, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định về định danh và xác thực điện tử. 

Huy động sự vào cuộc, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, tổ chức, cá nhân nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống 

nhất, hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ trên địa bàn. Xác định cụ thể cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong 

các hoạt động định danh và xác thực điện tử; đặc biệt là việc cấp tài khoản định 

danh điện tử, ứng dụng tài khoản định danh điện tử vào giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác; 

bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa 

các cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Quá trình thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 

2022 của Chính phủ phải bảo đảm đồng bộ với các nhiệm vụ triển khai thực hiện 

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. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị 

định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

1.1. Đăng tải Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ lên Cổng thông tin điện tử huyện Trùng Khánh 
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- Cơ quan thực hiện: Trung tâm VH&TT chủ trì, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện phối hợp. 

- Thời gian thực hiện; hoàn thành trong tháng 10/2022. 

1.2. Xây dựng phóng sự tuyên truyền 

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm VH&TT chủ trì; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin, Công an huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương nắm và thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ 

CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ. 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

1.4. Tuyên truyền, hướng dẫn việc quản lý, kích hoạt, sử dụng tài khoản 

định danh điện tử 

- Cơ quan thực hiện: Công an huyện chủ trì, Phòng Văn hóa - Thông tin, 

Trung tâm VH&TT và các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

2. Tổ chức thực hiện thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử 

- Cơ quan thực hiện: Công an huyện. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Công an tỉnh. 

3. Phối hợp Công an tỉnh thực hiện kết nối hệ thống định danh và xác 

thực điện tử với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ 

giải quyết dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử. Thực hiện xác 

thực, đồng bộ dữ liệu các tài khoản đã được tạo lập, sử dụng bởi Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính với tài khoản do hệ thống định danh 

và xác thực điện tử tạo lập. Thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng 

danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi hệ 

thống định danh và xác thực điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, UBND huyện 

phối hợp (Công an huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng VH&TT 

tham mưu). 

- Thời gian thực hiện: việc kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử 

với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện, thời hạn chậm nhất 

phải hoàn thành là ngày 30 tháng 6 năm 2024. 

4. Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để 

thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường 

điện tử 
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- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện khi Nghị định có hiệu lực thi hành. 

5. Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt cơ sơ dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành trong việc xác thực theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công 

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: thực hiện khi Nghị định có hiệu lực thi hành. 

6. Nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề 

xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 

về định danh và xác thực điện tử. 

- Các cơ quan, ban ngành thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn căn 

cứ vào quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử tiếp tục hoàn thiện kết quả rà 

soát các văn bản pháp luật liên quan đến triển khai Đề án 06. Phối hợp Công an 

huyện, Phòng Tư pháp chủ động tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban 

ngành thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

7. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục 

vụ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 

9 năm 2022 của Chính phủ tại địa phương. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, Công an huyện 

phối hợp triển khai hướng dẫn thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

Thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, 

Công an tỉnh và các sở ngành liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, bảo vệ và vận 

hành Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 

nhập cảnh bảo đảm thông suốt, liên tục, ổn định, an toàn, an ninh trong quá trình 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hướng dẫn, chỉ đạo của 
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Bộ Công an; ứng dụng tải khoản điện tử vào công tác phòng, chống thiên tai, dịch 

bệnh và các nhiệm vụ khác được UBND huyện giao. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về danh tính điện tử, hoạt động 

định danh và xác thực điện tử; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ 

định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cấp; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, hướng dẫn cho cá nhân về đăng ký, quản lý định danh và xác thực điện tử. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn bảo đảm 

an toàn và bảo mật thông tin đối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử; 

thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định 

danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử 

của Bộ Công an; bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung theo Kế hoạch; chủ trì tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND huyện 

cho ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Phòng VH&TT; Trung tâm VH&TT 

- Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan đưa thông tin, tổ chức tuyên tuyền trên các 

phương tiện thông tin của huyện về Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ, các quy định khác của pháp luật có liên quan danh và 

xác thực điện tử; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong việc bảo đảm hoạt động liên quan đến định danh và xác thực điện tử để 

người dân biết thực hiện. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp 

quản lý hoạt động định danh và xác thực điện tử; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư; ứng dụng, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư phục vụ giải quyết các dịch vụ công trực tuyến và công tác quản lý Nhà 

nước. 

3. Phòng Tư pháp 

- Nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề 

xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 

về định danh và xác thực điện tử. 

- Phối hợp Công an huyện chủ động tham mưu các văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền. 

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ trì tiếp nhận và phối hợp thẩm định các văn bản của các ngành, các 

cấp có liên quan đến các quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2022 của Chính phủ để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. 
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- Đăng tải nội dung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 

2022 của Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử huyện Trùng Khánh để các cơ 

quan, đơn vị, nhân dân khai thác. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan, đơn vị, ban ngành, 

đoàn thể huyện 

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và 

triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ. Tiến hành kiểm tra, giám sát, rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý của mình có thể ứng dụng định danh và xác thực điện tử để thực hiện 

các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm rút ngắn thời gian giải quyết 

các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị định số 

59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ đến tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn nắm được các quy định về định danh và xác thực điện tử trong việc 

thực hiện các thủ tục hành chính để thực hiện theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Công an huyện để thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả 

việc kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử 

được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công 

an; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Trùng Khánh về thực hiện Nghị 

định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND nghiêm túc triển khai thực hiện 

các nội dung được giao tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (b/c); 

- TTHU, TTHĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 
- Các CQĐV, ban ngành, đoàn thể huyện; 
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 
- Thành viên tổ công tác Đề án 06 huyện; 
- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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