
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:            /UBND-THNC Lạng Sơn,  ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai, 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện 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 Quốc gia về Dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

22/KH-UBND ngày 28/01/2022 để chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Qua 09 tháng thực hiện đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển 

biến tích cực trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, tốt hơn, hiệu 

quả hơn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. 

Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 

đang bước vào giai đoạn then chốt của năm 2022, nhưng còn một số khó khăn, 

vướng mắc như: các cơ sở dữ liệu chưa được kết nối chia sẻ, công tác tuyên 

truyền chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả, chưa trọng tâm, trọng điểm, còn mang 

tính hình thức; tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại một số 

thủ tục còn chưa đạt yêu cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số ở 

các cơ quan, đơn vị còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng; một số trang thiết 

bị phục vụ số hóa hồ sơ còn thiếu và lạc hậu; việc triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ của Đề án chậm tiến độ do phụ thuộc vào các Bộ, ngành Trung ương 

về phần mềm, việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu... 

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Đề án 06 trong những tháng 

cuối năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo, 

đồng thời thực hiện nghiêm túc 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 06; UBND 

tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố cần quyết 

tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án tại đơn vị, địa phương mình; đồng thời 

thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 22/KH-UBND của UBND tỉnh gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 

92/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi số tỉnh 
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Lạng Sơn năm 2022 một cách đồng bộ thống nhất, tránh chồng chéo, lãng phí. 

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò, 

trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. 

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy định 

yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và UBND tỉnh kết quả thực hiện theo 

yêu cầu tại Công văn số 1159/UBND-THNC ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh. 

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính 

không yêu cầu người dân xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư 

trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh tổ chức 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 và 29 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các 

tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp 

phích (poster), video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận 

một cửa, trên màn hình led…), tạo mã Qrcode về ứng dụng định danh điện tử và 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, thuận tiện, dễ thực hiện 

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. 

2. Sở Y tế 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ 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 UBND 

tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/11/2022. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện 

nghiêm việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin bảo 

hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thanh toán viện phí không 

dùng tiền mặt, đảm bảo mục tiêu: “Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt 

trong năm 2022 đạt tối thiểu 50%” quy định tại 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. 

3. 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, đảm bảo mục tiêu về thanh toán trực tuyến theo 

quy định tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 

2022 nêu trên. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm 

xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu thực hiện việc chi trả 
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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. 

5. Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Hội 

Người cao tuổi tỉnh căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để chủ 

động phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố thực hiện đối soát, 

làm sạch dữ liệu về tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã hội và dữ liệu của các hội, 

đoàn thể theo hướng huy động tổng lực các nguồn lực như: thành viên Tổ Công 

tác triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg cấp xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… 

thành một Tổ để rà soát chung tất cả các dữ liệu cho 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 quy định pháp luật. 

6. Công an tỉnh 

- Chủ động đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

Đề án trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu 

cho UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai Đề án 06 để tạo sự thống 

nhất trong công tác chỉ đạo. 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, chỉ đạo Cơ quan đăng ký cư trú 

không xác minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú cho trẻ em trong thực 

hiện 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”. 

- Tham mưu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an về thông báo lưu 

trú trên ứng dụng VNeID để quản lý cư trú; phối hợp với Sở Y tế và UBND các 

huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn cho 100% cơ sở lưu trú trên địa bàn 

(khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khám chữa bệnh điều trị nội trú…) thực hiện việc 

thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án 

06 trên địa bàn tỉnh đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra; tổng hợp kết quả, báo cáo 

UBND tỉnh, Chính phủ theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Văn phòng chính phủ;    

- Bộ Công an;                       (B/c);  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, THCB;  

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Dương Xuân Huyên 



4 

 


		2022-11-01T13:47:43+0700


		2022-11-02T10:38:43+0700


		2022-11-02T10:38:43+0700


		2022-11-02T10:38:43+0700




