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BÁO CÁO
Kết quả 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 trên địa bàn Tỉnh tháng 5/2022
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ về 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 (gọi tắt
là Đề án 06/CP), tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tháng 5
năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND-HC ngày
09 tháng 5 năm 2022 về việc kiện toàn 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 giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh;
Quyết định số 476/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc ban hành
quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn Tỉnh; Tổ
công tác triển khai Đề án 06/CP Tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ-TCTĐA06
ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ công tác triển khai
Đề án 06/CP trên địa bàn Tỉnh.
Qua đó, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã thành lập Tổ
công tác triển khai Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương. Đến nay, đã thành lập Tổ
công tác triển khai Đề án 06/CP tại 12/12 huyện, thành phố, 138/143 đơn vị cấp
xã và 650/702 đơn vị cấp khóm, ấp.
2. Công tác hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng
dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố chủ động rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm
pháp luật có liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, nhằm đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ
khó khăn, bất cập về quy định của pháp luật, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý
thống nhất, tổng thể và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP.
3. Kết quả thực hiện nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành
chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
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- Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường
tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đặc
biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến
độ và yêu cầu tại Đề án 06/CP của Chính phủ. Trong tháng 5 năm 2022, Công an
Tỉnh đã tiếp nhận 17.718 hồ sơ, trả kết quả 15.834 hồ sơ, trả lại 91 hồ sơ không
đủ điều kiện tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công về cư trú 1 và hệ thống Cở sở dữ
liệu quốc gia về dân cư2 đối với lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực
quản lý, cấp Căn cước công dân.
- Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tích hợp thành công
31/48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo (đạt
70,45%); hoàn thành tích hợp thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ
thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng với Hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính Tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư trong tháng 5 năm 2022; chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an Tỉnh đẩy mạnh
việc thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm ngừa vắc xin Covid-19 trên địa bàn Tỉnh theo
hướng dẫn tại Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Y tế.
- Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Công an Tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm
công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ,
sạch, sống”, phục vụ xác thực chính xác thông tin khi kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ
liệu chuyên ngành. Kết quả đến nay đã thu thập được 2.102.056 phiếu DC01; cập
nhật, bổ sung thông tin dân cư được 2.530.787 phiếu DC02.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chip
điện tử cho công dân đủ điều kiện theo quy định, đến nay trên địa bàn Tỉnh đã thu
nhận được 1.190.415 hồ sơ cấp Căn cước công dân; trong đó đã nhận được
1.050.091 thẻ Căn cước công dân do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự
xã hội chuyển về, đã chuyển cho người dân 1.020.220 thẻ Căn cước công dân
theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự và giải quyết
thủ tục hành chính, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển công dân số theo yêu
cầu của Đề án 06/CP.
4. Kết quả thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số và
hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu
dân cư
- Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo Công an Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công
tác thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử gắn với công tác thu nhận hồ
sơ cấp Căn cước công dân. Trong tháng 5 năm 2022, đã cấp được 39.732 hồ sơ
cấp Căn cước công dân và 26.576 tài khoản định danh điện tử cho người dân trên
Qua Cổng dịch vụ công về cư trú: Thường trú: tiếp nhận 47 hồ sơ, đã trả kết quả 21, hồ sơ bị trả lại 21 (không
đủ điều kiện); Tạm trú: tiếp nhận 32 hồ sơ, đã trả kết quả 20, hồ sơ bị trả lại 04 (không đủ điều kiện); Lưu trú:
tiếp nhận 7.830 hồ sơ, đã trả kết quả 7.615, hồ sơ bị trả lại 22 (không đủ điều kiện); Cấp Căn cước công dân trên
dịch vụ công: 04 hồ sơ (cấp mới 01, cấp lại 03).
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Qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Thường trú: tiếp nhận 8.966 hồ sơ, đã trả kết quả 7.569 hồ sơ, hồ
sơ không đủ điều kiện 39; Tạm trú: Đã tiếp nhận 843 hồ sơ, trả kết quả 645 hồ sơ, hồ sơ không đủ điều kiện 05.
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địa bàn Tỉnh; đồng thời, đến nay đã ưu tiên thu nhận 15.385 hồ sơ cấp Căn cước
công dân cho học sinh có năm sinh 2004 (đạt 99,97%) và 17.704 hồ sơ cấp Căn
cước công dân cho học sinh có năm sinh 2007 (đạt 92,07%), nhằm tạo điều kiện
thuận lợi để các em thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội
Tỉnh phối hợp với Công an Tỉnh thực hiện các thủ tục để đăng ký kết nối đến Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư; số lượng Căn cước công dân được đồng bộ với thẻ
bảo hiểm y tế còn hiệu lực là 297.708 trường hợp; thực hiện 340 lượt tra cứu
thành công sử dụng Căn cước công dân để khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
- Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường
nguồn lực và rà soát các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu
cầu kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15
tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần làm giàu dữ liệu dân cư.
5. Công tác tuyên truyền các nội dung về Đề án 06/CP
Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng
Tháp phối hợp với các sở, ngành liên quan phát sóng 10 phóng sự, hơn 25 tin
truyền hình và gần 50 tin, bài phát thanh có nội dung tuyên truyền về mục đích,
ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06/CP trong các chương trình thời sự
hàng ngày và cập nhật trên website, mạng xã hội, trong chuyên mục “Vì an ninh Tổ
quốc”; chuyên mục “Biết để làm đúng”, chương trình truyền hình trực tiếp “Tư vấn
pháp luật”, chuyên mục “Giáo dục và Đào tạo”, “Chuyển động số”, “Trang tin địa
phương”...
Qua đó, đã nâng cao nhận thức của các tầng nhân dân về việc triển khai
thực hiện Đề án 06/CP, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn
Tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện các
giao dịch, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức, viên chức,
người lao động trong các cơ quan, đơn vị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và
chuyển đổi số của Tỉnh.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm
Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo đúng
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời các sở, ngành Tỉnh có sự phối hợp
nhịp nhàng, bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ, ngành Trung ương
trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, trong đó Công an Tỉnh đã
phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và hướng dẫn thực hiện nên đạt được
nhiều kết quả tích cực.
2. Tồn tại, hạn chế
- Các Bộ, ngành Trung ương triển khai kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên
ngành theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ còn chậm; bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp các thiết bị, hạ
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tầng bảo đảm an ninh, an toàn chưa kịp thời, nên ảnh hưởng đến tiến độ thực
hiện của địa phương.
- Các cơ sở khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh sử
dụng việc tra cứu thông tin của người đi khám chữa bệnh bằng thẻ Căn cước
công dân còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
III. PHƯƠNG HƯỚNG
1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ tích hợp, kết nối, chia
sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; tăng cường kiểm
tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường nguồn lực, kinh phí đáp
ứng yêu cầu công việc triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn Tỉnh.
Trên đây là kết quả thực hiện Đề án 06/CP trong tháng 5 năm 2022, Ủy ban
nhân dân Tỉnh báo cáo các đồng chí nắm./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).
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