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Kính gửi:  

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố; 

- Các trường học trực thuộc UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

                                           

Từ đầu năm đến nay các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã đã tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và định 

danh xác thực điện tử giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây 

gọi tắt là Đề án 06/CP). Trong đó đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Tổ công tác, 

ban hành Quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân để thực hiện. Tuy 

nhiên qua theo dõi, tập hợp tình hình thấy một số đơn vị triển khai còn hình 

thức, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ trong thực hiện Đề án còn chung chung, 

nhất là công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức 

người dân về mục đích, ý nghĩa của Đề án 06/CP; các Tổ công tác cấp xã, khối, 

thôn hoạt động kém hiệu quả, chưa đề cao vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện Đề án 06/CP, dẫn đến một số nội dung chỉ tiêu công tác của 

Đề án 06/CP chưa đạt yêu cầu như: Công tác tuyên truyền vận động người dân 

tham gia dịch vụ công trực tuyến (chiếm 5%) trên tổng hồ sơ tiếp nhận giải 

quyết thủ tục hành chính; công tác cấp Căn cước công dân và Định danh điện tử 

đạt tỷ lệ thấp, số người đến độ tuổi nhưng chưa được cấp CCCD còn chiếm tỷ lệ 

cao (10.996 người chưa làm CCCD, có biểu chi tiết kèm theo). 

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Đề án 06/CP trong thời 

gian tới, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP thành phố Lạng Sơn yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 82/KH-

UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về thực hiện 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và định danh xác thực điện tử giai 

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc 5 nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06/CP, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận 

động người dân thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu 100% thủ tục hành chính 

được đăng ký thực hiện qua cổng dịch vụ công; chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật 

chất, nâng cấp hạ tầng chia sẻ dữ liệu quốc gia dân cư với các ngành, địa 

phương; đẩy mạnh việc cấp CCCD và định danh điện tử, xác thực số hóa ví điện 

tử, VNeID; đảm bảo an toàn thông tin phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu; phục 

vụ lãnh đạo chỉ đạo điều hành các cấp. 
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2. Các Tổ công tác cấp phường, xã chỉ đạo Tổ công tác khối, thôn huy 

động cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính 

trị, xã hội, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... tăng cường tuyên 

truyền cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân 

trong việc xây dựng xã hội số, công dân số, kinh tế số...; trên cơ sở danh sách 

những người đến độ tuổi chưa làm CCCD và định danh điện tử chỉ đạo Tổ công 

tác cấp khối, thôn phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã tiến 

hành rà soát, xác minh kiểm tra thực tế xem tất cả các trường hợp này và thông 

báo vận động, tuyên truyền nhân dân đi làm CCCD và định danh điện tử xong 

trước ngày 30/8/2022; những trường hợp không làm CCCD và định danh điện tử 

phải nêu rõ lý do nguyên nhân vì sao không làm CCCD. Giao nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên Tổ công tác Đề án 06 của các khối, thôn phụ trách từng địa 

bàn cụ thể, hàng tháng phải có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hiệu trưởng các trường học, Chủ 

tịch UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, thông báo cho cán bộ, công chức, 

viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn phối hợp với Tổ cấp 

CCCD của Công an thành phố (tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố) khẩn 

trương đi làm Định danh điện tử đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động có mã số Định danh điện tử hoàn thành trong tháng 8/2022. 

4. Tổ công tác các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo 

quy định; qua tổng hợp theo dõi từ đầu năm đến nay hầu hết các đơn vị không 

có bảo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 về thường trực Tổ công tác thành phố (có 

biểu thống kê chi tiết kèm theo). Trước mắt để phục vụ cho công tác kiểm tra của 

Tổ công tác cấp tỉnh, yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị rà soát lại các nội 

dung công việc, báo cáo kết quả về Cơ quan thường trực - Công an thành phố để 

tập hợp chung. 

5. Giao Công an thành phố (Cơ quan thường trực Tổ công tác) thường 

xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Quá trình thực hiện 

nếu gặp khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về UBND thành phố (Cơ quan 

thường trực Công an thành phố -  Số điện thoại 02053.755.999) để được hướng 

dẫn thực hiện. 

UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, Phó CT UBND TP; 

- Thành viên TCT; 

- CPVP, CVTH-NC; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 
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