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Kính gửi:  

                                     - Trưởng các phòng, đơn vị cấp huyện; 

                                     - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao&DL; 

         - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ 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 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 (gọi tắt là Đề án 06); Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường hoạt 

động tuyên truyền Đề án 06 với nội dung như sau: 

 I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 1. Nội dung 

 - Tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 đối với xã hội: 

 Tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất 

quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch 

hóa các thủ tục hành chính; thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một 

lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ 

tục hành chính; nhận thức đầy đủ và sử dụng tiện ích, ứng dụng phục vụ giao 

dịch trên không gian mạng góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi 

nhất cho người dân và doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho đất nước. 

 Tuyên truyền mục tiêu của Đề án 06 của Chính phủ là ứng 

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

thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc 

gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: 

(1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

(2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện 

hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) 

Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.  

 - Tuyên truyền quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi triển khai 

Đề án 06: 
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 Tập trung tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết được lợi 

ích thiết thực, tích cực tham gia 25 dịch vụ công thiết yếu và việc cấp số định 

danh điện tử cho công dân. Tuyên truyền vận động mạnh mẽ về nghĩa vụ, 

quyền và lợi ích hợp pháp đến từng đối tượng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

để nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa toàn xã hội, hưởng ứng và 

tham gia cùng Đảng và chính quyền thực hiện thành công Đề án 06 của Chính 

phủ. 

 Thông tin tuyên truyền về việc hệ thống định danh và xác thực điện tử 

được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển 

đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử 

chỉ cần cung cấp, số hóa một lần, tạo sự minh bạch, rõ ràng, góp phần đấu tranh 

phòng chống tội phạm (rửa tiền, gian lận thương mại, lừa đảo…) trên không 

gian mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần 

xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn 

thuế, gian lận thương mại… 

 Thông tin về lộ trình triển khai của Đề án 06. Theo đó, các thông tin 

công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, 

cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn 

cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ 

quan Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật thông tin: 

 + Công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng 

dụng định danh điện tử quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông 

tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin 

nhiều lần giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, 

giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết; 

 + Công dân có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo chính xác thông tin của 

mình với bên thứ 3 thông qua quét mã QRcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác 

khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác 

thực điện tử; 

 + Công dân có thể thay thế Căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ 

mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc 

gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế…; 

 + Công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn 

điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…). 

  Tuyên truyền về kết quả thực hiện việc triển khai kết nối thông tin chính 

thức của Bộ Công an đối với 05 đơn vị: Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tích hợp 

thẻ Bảo hiểm Y tế lên thẻ Căn cước công dân gắn chíp); Tổng cục Thuế - Bộ 

Tài chính (sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế); Bộ Giáo dục và 
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Đào tạo (nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tuyến); Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(đăng ký hợp đồng mua bán điện); Bộ Y tế (dữ liệu tiêm chủng). 

 Thông tin về kế hoạch triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục kết nối, 

chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu Giấy 

phép lái xe, đăng kiểm phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải; Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của 

chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt 

động ngân hàng, giáo dục, quản lý cán bộ công chức… trên nền tảng công nghệ 

sinh học để cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực điện tử và phục vụ các 

chính sách an sinh xã hội, người có công đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả. 

 Thông tin về các hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại các địa phương 

trong việc sử dụng tài khoản định danh, các tiện ích thông qua thẻ Căn cước công 

dân, ứng dụng VNEID; hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm 

y tế bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp; kết hợp triển khai các hoạt động an 

sinh xã hội như: Phối hợp với ngân hàng chi trả trợ cấp, hỗ trợ người cao tuổi, 

người có công... 

 2. Hình thức tuyên truyền 

 - Thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã; Trang thông tin điện tử 

huyện, xã; Thông tin tuyên truyền lưu động; qua tờ rơi; qua các trang mạng xã 

hội (Zalo, Facebook). 

 - Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội 

dung thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án 06 cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức; Thông qua các hội nghị sinh hoạt của bản, khu phố; 

Hướng dẫn của Tổ công nghệ số cộng đồng. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

 - Xây dựng chuyên mục phát thanh thông tin tuyên truyền về Đề án 06, 

định kỳ tuần 2 lần duy trì đến hết năm 2022.  Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính 

xác tình hình, kết quả thực hiện các nội dung liên quan triển khai thực hiện Đề án 

06 của Chính phủ trên địa bàn. 

 - Phối hợp với Công an huyện lựa chọn các xã, đơn vị có phương pháp 

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 hiệu quả để thông tin tuyên 

truyền biểu dương. Đồng thời cũng phản ánh các đơn vị triển khai thực hiện 

không tốt.   

 - Phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan thông tin tuyên 

truyền cụ thể nội dung, tiện ích, cách đăng nhập của 25 dịch vụ công thiết yếu 

thuộc Đề án số 06 của Chính phủ. 
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  2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền cụ thể về Đề án 06 của 

Chính phủ dựa trên tình hình thực tế tại từng địa phương.  

 - Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Đề án 06 của đơn vị, hướng dẫn tiện ích, cách tra cứu, đăng 

nhập 25 dịch vụ công thiết yếu trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện 

tử của đơn vị; chỉ đạo bộ phận chuyên môn thông tin tuyên truyền lưu động bằng 

xe gắn máy đến tận khu dân cư nhất là vùng sâu, vùng xa; Chia sẻ các trên zalo, 

Facebook. 

 - Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên 

truyền Đề án 06 phù hợp, nhất là giúp người dân hiểu biết, sử dụng, thực hiện 

được 25 dịch vụ công thiết yếu. 

 - Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các 

bản, khu phố để Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

trực tiếp từng hộ dân sử dụng, thực hiện dịch vụ công thiết yếu đạt hiệu quả. 

 Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các Trưởng các phòng, đơn vị; Giám đốc 

trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thông tin tuyên 

truyền về Đề án 06 của Chính phủ qua phòng VH&TT huyện./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Công an huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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