
Phụ lục 01: BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO ĐỀ ÁN 06 

 

TT Nhiệm vụ được giao 
Văn bản của 

Trung ương 

Văn bản triển 

khai tại địa 

phương 

Cơ quan 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kết quả 

thực hiện 

ghi 

chú 

1  

Thành lập tổ công tác; xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện QĐ số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

QĐ số 06/QĐ-

TTg ngày 

06/01/2022 của 

Thủ tướng 

Chính phủ; CV 

số 220/BCA - 

C06 ngày 

20/01/2022 

Kế hoạch số 

457/KH-UBND 

ngày 18/2/2022; 

Quyết định số 

227/QĐ-UBND 

ngày 15/2/2022; 

Quyết định số 

241/QĐ-UBND, 

ngày 18/02/2022 

Các sở, ban, 

ngành, 

UBND cấp 

huyện và 

UBND cấp 

xã 

Thườn

g 

xuyên 

Đã hoàn 

thành 
 

2  

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) có liên quan đến 

thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 

01/6/2022, tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện từ ngày 01/12/2022 và tại Bộ 

phận một cửa cấp xã từ ngày 01/6/2023. 

Riêng đối với 25 DVC thiết yếu theo Đề 

án 06, phải thực hiện số hóa trong việc 

giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa từ 

ngày 01/7/2022 để người dân không 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 

08/4/2022 của 

Chính phủ, 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Kế hoạch số 

4163/KH-

UBND ngày 

07/11/2022; Kế 

hoạch số 

1544/KH-STP 

ngày 09/11/2022 

Các sở, ban, 

ngành, 

UBND cấp 

huyện và 

UBND cấp 

xã 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



2 

 

phải khai báo, cung cấp lại 

3  

Chủ động sử dụng dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022 đã được giao của 

đơn vị, địa phương để thực hiện Đề án 

06 theo quy định và phân cấp ngân sách 

nhà nước hiện hành. 

Tập trung bố trí nguồn kinh phí, nguồn 

nhân lực triển khai quyết liệt Đề án 06 

bảo đảm theo đúng tiến độ, yêu cầu 

được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao, nhất là về công nghệ thông tin 

thực hiện Đề án; nghiên cứu, đẩy mạnh 

hợp tác công tư, khai thác hiệu quả các 

hệ thống thông tin, đồng thời nghiên 

cứu đề xuất cơ chế có bù đắp trở lại cho 

sự phát triển trên cơ sở quy định của các 

văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Nghị quyết số 

50/NQ-CP 

ngày 

08/4/2022 của 

Chính phủ; 

Nghị quyết số 

102/NQ-CP 

ngày 

09/8/2022; 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

 

Công văn 

số 3286/UBND-

KSTT ngày 

07/9/2022; Công 

văn 

977/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

29/6/2022; Công 

văn số 

1199/SKHĐT-

THQH ngày 

03/8/2022; Báo 

cáo số 122/STC-

TCHCSN ngày 

05/4/2022 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, địa 

phương 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 

4  

Tổ chức triển khai quyết liệt Đề án 06 

và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022, bảo đảm 

đáp ứng tiến độ được giao. Huy động sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các 

cấp, các ngành và sự đồng thuận, tích 

cực tham gia của cộng đồng doanh 

nghiệp, nhân dân đối với Đề án 06. 

Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ 

cấp bách năm 2022 của Đề án 06 theo 

Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 

03/5/2022 của 

Chính phủ; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

3478/UBND-

KSTT ngày 

20/9/2022; Công 

văn số 

3568/UBND-

KSTT ngày 

26/9/2022  

Các cơ 

quan, sở, 

ban, ngành, 

đoàn thể cấp 

tỉnh, UBND 

cấp huyện 

và UBND 

cấp xã 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



3 

 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổ Công tác Đề 

án 06 tỉnh 

5  

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TTTT về 

các thành phần công nghệ thông tin thiết 

yếu cần thiết và tiêu chuẩn, định mức 

phục vụ triển khai Đề án 06, tổ chức 

thực hiện đáp ứng các nhóm tiện ích 

theo yêu cầu, bảo đảm đúng nguyên tắc 

áp dụng và quy định pháp luật 

Nghị quyết số 

77/NQ-CP 

ngày 

08/6/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

 

Công văn số 

3478/UBND-

KSTT ngày 

20/9/2022; Công 

văn số 

3568/UBND-

KSTT ngày 

26/9/2022 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông chủ 

trì, phối hợp 

các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương liên 

quan 

 

Chưa 

hoàn 

thành 

 

6  

Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, bãi 

bỏ các quy định quy phạm pháp luật về 

yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm 

trú trong giải quyết TTHC, giao dịch 

dân sự. 

Triển khai chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết, nghiên cứu, sử dụng phù hợp các 

phương thức để thay thế việc yêu cầu 

công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm 

trú giấy trong giải quyết TTHC, giao 

dịch dân sự để thực hiện đúng lộ trình 

khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không 

còn giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023, 

không gây khó khăn, phiền hà cho 

người dân. 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP 

ngày 11/9/2022, 

Nghị quyết số 

130/NQ-CP 

ngày 

06/10/2022  của 

Chính phủ; 

Thông báo số  

331/TB-VPCP 

ngày 

19/10/2022 của 

VPCP; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

3478/UBND-

KSTT ngày 

20/9/2022; Công 

văn số 

3568/UBND-

KSTT ngày 

26/9/2022; 

Công văn số 

3758/UBND-TH 

ngày 10/10/2022 

Các cơ 

quan, sở, 

ban, ngành, 

địa phương 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



4 

 

7  

Bảo đảm các điều kiện về an ninh, an 

toàn thông tin Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh phục vụ kết nối, sử 

dụng dữ liệu trong CSDLQG về DC 

thay cho việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ 

khẩu. 

 

Nghị quyết số 

121/NQ-CP 

ngày 11/9/2022 

của Chính phủ 

Công văn 

3025/UBND-

NC ngày 

30/6/2022 và 

Công văn 

5163/UBND-

NC ngày 

18/10/2022 của 

UBND tỉnh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông, Văn 

phòng 

UBND tỉnh 

(Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 
công tỉnh) 

Tháng 

10/202

2 

Đã hoàn 

thành 

 

8  

Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh với CSDLQG về dân cư, 

Cổng DVC quốc gia phục vụ khai thác 

thông tin phục vụ giải quyết TTHC 

(theo hướng dẫn tại văn bản số 

1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của 
Bộ TTTT) 

Nghị quyết số 

130/NQ-CP 

ngày 

06/10/2022  của 

Chính phủ 

Công văn số 

2843/UBND-

KSTT ngày 

08/8/2022 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông, Văn 

phòng 

UBND tỉnh 

(Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh) 

Tháng 

6/2022 

Đã hoàn 

thành 

 

9  

Đẩy mạnh cung cấp các DVC trực 

tuyến, đặc biệt là 25 DVC thiết yếu đã 

được xác định trong Đề án 06 và 29 

DVC theo Quyết định 422/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ; chủ động rà soát các 

DVC tại cấp huyện và cấp xã để thống 

nhất tập trung giải quyết; có giải pháp 

tuyên truyền hướng dẫn để đẩy mạnh 

Thông báo số 

62/TB-VPCP 

ngày 

01/3/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

2835/UBND-

KSTT ngày 

08/8/2022; 

Công văn số 

3478/UBND-

KSTT ngày 

20/9/2022; Công 

văn số 

Các sở, 

ngành, địa 

phương 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



5 

 

nâng cao tỷ lệ người dân và doanh 

nghiệp sử dụng DVC trực tuyến. 

3568/UBND-

KSTT ngày 

26/9/2022 

10  

Tham gia sử dụng hệ thống CSDLQG 

về dân cư để phát triển thành nền tảng 

CSDL dùng chung, kết nối chung trên 

toàn quốc; xây dựng CSDL dùng chung, 

sản phẩm dùng chung cho các bộ, 

ngành, địa phương, các cơ quan trong hệ 

thống chính trị. 

Thông báo số 

70/TB-VPCP 

ngày 

11/3/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn 

960/UBND-

KSTT ngày 

29/3/2929 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 
Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 

11  

Khẩn trương rà soát các văn bản pháp 

luật cần sửa đổi, bổ sung theo hướng 

dẫn của Bộ Tư pháp, chịu trách nhiệm 

về chất lượng, nội dung rà soát và gửi 

Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ 

 

Thông báo số 

123/TB-VPCP 

ngày 22/4/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

1384/UBND-

KSTT ngày 

28/4/2022; Công 

văn số 

3758/UBND-TH 

ngày 10/10/2022 

 

Sở Tư pháp 

chủ trì phối 

hợp với các 

sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Tháng 

4/2022 

Đã hoàn 

thành 

 

12  

Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật 

triển khai định danh và xác thực điện tử, 

đề xuất hoàn thiện pháp luật theo hướng 

dẫn của Bộ Tư pháp và chịu trách nhiệm 

về kết quả rà soát. 

 

Văn bản số 

3831/VPCP-

KSTT ngày 

21/6/2022 của 

VPCP; Thông 

báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

 

Sở Tư pháp 

chủ trì phối 

hợp với các 

sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



6 

 

13  

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu, 

phát động phong trào thi đua thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 

trong những tháng cuối năm, quyết tâm 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. 

 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 

05/9/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022   

Công văn số 

3790/UBND-

KSTT ngày 

11/10/2022 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Năm 

2022 
 

 

14  

Tổng hợp đề xuất khen thưởng kịp thời 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong quá trình thực hiện Đề án tại 

địa phương 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 

05/9/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

3790/UBND-

KSTT ngày 

11/10/2022 

Công an 

tỉnh, phối 

hợp với Văn 

phòng 

UBND tỉnh 

Thườn

g 

xuyên 

 

 

15  

Tham mưu thành lập Tổ công tác kiểm 

tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện Đề án 

06 tại địa phương 

Thông báo số 

276/TB-VPCP 

ngày 05/9/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

 

Kế hoạch số 

585/KH-

TCTĐA06 ngày 

25/7/2022 

 Công an 

tỉnh, Văn 

phòng 

UBND tỉnh 

phối hợp 

các đơn vị 

liên quan 

Thườn

g 

xuyên 

Đã triển 

khai 

 

16  

Chủ động nghiên cứu, triển khai thực 

hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 

05/9/2022 của Chính phủ quy định về 

định danh và xác thực điện tử; tiếp tục 

hoàn thiện kết quả rà soát các văn bản 

Văn bản số   

287/TB-VPCP 

ngày 

17/9/2022; 

Thông báo số 

Kế hoạch 

4538/KH-

UBND ngày 

2/12/2022 

Các sở, 

ngành, địa 

phương 

Trong 

năm 

2023 

 

 



7 

 

pháp luật liên quan đến triển khai Quyết 

định số 06/QĐ-TTg phù hợp với quy 

định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

và chịu trách nhiệm về các phương án 

đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật (nếu 

có); chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền 

ban hành của sở, ngành, địa phương. 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022  

17  

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 

tháng triển khai Đề án 06 của Thủ tướng 

Chính phủ để tiếp tục 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 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 

19/10/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

 

Công văn 

3568/UBND-

KSTT ngày 

26/9/2022; Công 

văn 

3242/UBND-

KSTT ngày 

05/9/2022; Công 

văn 

2835/UBND-

KSTT ngày 

08/8/2022 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 

18  

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế về cấu trúc thông tin, 

dữ liệu và các yêu cầu kỹ thuật kết nối 

để triển khai kết nối CSDL về hồ sơ sức 

khỏe người lái xe lên hệ thống của Bộ 

Giao thông vận tải thực hiện dịch vụ 

công Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 

19/10/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

 

Sở Y tế, Sở 

Giao thông 

vận tải phối 

hợp các đơn 

vị, địa 

phương liên 

quan 

  

Bộ Y 

tế 

chưa 

có 

hướn

g dẫn 



8 

 

của Bộ Giao thông vận tải 

19  

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn 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 không dùng 

tiền mặt trong thanh toán viện phí, bảo 

đảm mục tiêu theo Quyết định số 

27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 

năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 

19/10/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

465/SYT-NVY 

ngày 07/3/2022 

Sở Y tế, 

Bảo hiểm xã 

hội tỉnh phối 

hợp Công 

an tỉnh và 

các đơn vị, 

địa phương 

liên quan 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 

20  

Triển khai hướng dẫn các sở, ban, 

ngành, UBND các cấp thực hiện việc 

chi trả 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. Hướng dẫn các trường 

học thu học phí và thực hiện các khoản 

thu – chi khác qua phương tiện điện tử 

bảo đảm đúng mục tiêu, lộ trình của 

Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 

19/10/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội, Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo phối hợp 

các đơn vị, 

địa phương 

liên quan 

Tháng 

12/202

2 

Đang triển 

khai 

 

21  

Chỉ đạo 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 Đề án 06 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 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 

19/10/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

1113/SLĐTBX

H-BTXH-NCC 

ngày 08/8/2022 

Sở Y tế, Sở 

Lao động – 

Thương 

binh và Xã 

hội, các 

đoàn thể 

phối hợp 

các đơn vị, 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



9 

 

an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, 

đồng bộ, thống nhất với CSDLQG về 

dân cư và CSDL hộ tịch điện tử theo 

đúng quy định pháp luật 

địa phương 

liên quan 

22  

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 để người dân truy cập trung tâm 

hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, 

dịch vụ công 

Văn bản số  

331/TB-VPCP 

ngày 

19/10/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

3291/UBND-

KSTT ngày 

07/9/2022; Công 

văn số 

3790/UBND-

KSTT ngày 

11/10/2022 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 

23  

Phối hợp khẩn trương hoàn thành rà 

soát, bổ sung các thành phần công nghệ 

thông tin thiết yếu cần thiết theo hướng 

dẫn tại Văn bản số 1552/BTTTT-THH 

ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ 

TTTT, bảo đảm an toàn thông tin, an 

ninh mạng Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu 

với CSDLQG về dân cư và Hệ thống 

định danh và xác thực điện tử, phục vụ 

triển khai các dịch vụ công trực tuyến 

Văn bản số  

342/TB-VPCP 

ngày 

01/11/2022; 

Thông báo số 

7418/VPCP-

KSTT ngày 

03/11/2022 

Công văn số 

3025/UBND-

NC ngày 

30/6/2022 của 

UBND tỉnh 

Sở Thông 

tin và truyền 

thông phối 

hợp Văn 

phòng 

UBND tỉnh, 

Công an 

tỉnh và các 

sở, ban, 

ngành, địa 

phương liên 

quan 

Thườn

g 

xuyên 

Hoàn 

thành 

 

24  

Đôn đốc các sở, ngành, địa phương 

khẩn trương tái cấu trúc quy trình các 

dịch vụ công trực tuyến. 

Thông báo số 

1838/TB-

TCTTKĐA  

Công văn số 

2558/UBND-

NC ngày 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì, phối 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



10 

 

Đối với các thủ tục đã tái cấu trúc 

nhưng đánh giá hiệu quả của người 

dùng vẫn chưa tiện ích cần tiếp tục rà 

soát để tái cấu trúc quy trình, tiện ích 

nhất cho người dân khi sử dụng. 

ngày 

05/4/2022 của 

Tổ Công tác 

Đề án 06 

Trung ương 

07/6/2022 của 

UBND tỉnh 

hợp các cơ 

quan, đơn 

vị, địa 

phương liên 

quan 

25  

Chủ trì, đánh giá tổng thể từng dịch vụ 

công của từng cấp, từng cơ quan, địa 

phương, cụ thể: thực trạng, hạ tầng 

đường truyền, máy tính, phần mềm, 

nguồn nhân lực thực hiện, những khó 

khăn, vướng mắc…Từ đó phối hợp với 

Sở Tài chính có phương án phân bổ 

nguồn lực để đáp ứng việc thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại 

địa phương, tránh tình trạng “nơi thừa, 

nơi thiếu”. 

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc các nhà mạng thực hiện đăng ký 

sim chính chủ, bảo đảm quyền và lợi ích 

của người dân theo quy định của pháp 

luật dân sự và hình sự. Phối hợp với 

Công an tỉnh thực hiện việc làm sạch dữ 

liệu thông tin thuê bao di động theo 

hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Hướng dẫn các nhà mạng hỗ trợ việc 

gửi tin nhắn tuyên truyền, OTP phục vụ 

triển khai Đề án 06 tại địa phương, nhất 

Thông báo số 

1838/TB-

TCTTKĐA  

ngày 

05/4/2022 của 

Tổ Công tác 

Đề án 06 

Trung ương 

2965/UBND-

KSTT ngày 

15/8/2022; 

3015/UBND-

KSTT ngày 

18/8/2022 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông chủ 

trì, phối hợp 

các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương liên 

quan 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



11 

 

là 25 dịch vụ công thiết yếu. Đặc biệt 

trong năm 2022, khi Bộ Công an cấp 

định danh điện tử, các nhà mạng miễn 

phí OTP. 

Thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn 

của Bộ Thông tin và Truyền thông trong 

việc hỗ trợ ngành Y tế cài đặt và chuyển 

đổi vận hành Nền tảng Quản lý tiêm 

chủng Covid-19 trên hạ tầng mới. 

 

26  

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 

hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh rà 

soát, sử dụng thẻ Căn cước công dân 

(CCCD) thay cho thẻ Bảo hiểm y tế. 

Khẩn trương phối hợp triển khai ứng 

dụng định danh điện tử VNEID theo 

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung 

ương có liên quan. 

Thực hiện thu thập các thông tin hồ sơ 

sức khỏe của công dân để phục vụ việc 

sử dụng và kết nối, đồng bộ với 

CSDLQG về DC theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

Tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu các 

mũi tiêm chủng chưa cập nhật hết thông 

tin vào hệ thống, phối hợp với Công an 

tỉnh bổ sung, cập nhật dữ liệu tại các địa 

Thông báo số 

1838/TB-

TCTTKĐA  

ngày 

05/4/2022 của 

Tổ Công tác 

Đề án 06 

Trung ương 

Công văn số 

2558/UBND-

NC ngày 

07/6/2022 của 

UBND tỉnh 

Sở Y tế 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 

 



12 

 

phương. Đẩy mạnh việc tiêm chủng mũi 

3, mũi 4 cho công dân. 

 

27  

Thực hiện chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu 

trẻ em trên Cơ sở dữ liệu trẻ em 
Công văn số 

2513/LĐTBX

H-TTTT ngày 

14/7/2022 của 

Bộ Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Công văn số 

1113/SLĐTBX

H-BTXH-NCC 

ngày 08/8/2022 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội chủ trì, 

phối hợp 

các cơ quan, 

sở, ban, 

ngành, địa 

phương liên 

quan 

Thườn

g 

xuyên 

Đang triển 

khai 
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