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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 
             

Kính gửi: 
 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Các tổ chức tổ chức đại diện của doanh nghiệp. 
 

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy 

định về định danh và xác thực điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022).  

Thực hiện Thông báo số 287/TB-VPCP ngày 25/9/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 

13/9/2022 về thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai Đề án 06,  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

  1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; các tổ chức đại  diện của doanh 

nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 

  1.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 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, tầm nhìn đến 2030 (sau đây viết là Quyết 

định số 06/QĐ-TTg) để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 

59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác 

thực điện tử (sau đây viết là Nghị định số 59/2022/NĐ-CP), cụ thể như sau:  

a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tổ chức rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 

tham mưu, theo dõi có nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 

59/2022/NĐ-CP và quy định của pháp luật hiện hành, cản trở việc triển khai, thực 



 2 

hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 

trước ngày 15/12/2022, gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung; kết quả rà soát văn bản 

phải tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các văn bản quy 

phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ), hoàn thành trong năm 2023. 

b) Căn cứ chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương thực hiện rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung 

ương có nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và quy 

định của pháp luật hiện hành có liên quan, cản trở việc triển khai, thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg. 

c) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành có 

nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và quy định của 

pháp luật hiện hành, cản trở việc triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; 

thời gian hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2022, gửi 

Sở Tư pháp tổng hợp chung. 

 1.2. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị 

định số 59/2022/NĐ-CP đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo việc triển 

khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

 1.3. Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị quản lý tham gia cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp; đăng ký cấp 

tài khoản định danh điện tử, tải ứng dụng VNeID trên thiết bị di động và kích 

hoạt tài khoản định danh điện tử khi được Bộ Công an cấp, phê duyệt để phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và 

các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao qua 

Nền tảng định danh và xác thực điện tử. 

 1.4. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ khai thác, 

kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành làm giàu 

dữ liệu dân cư.  

 1.5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ  chức phổ  

biến, triển khai tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thuộc địa bàn quản lý về ý nghĩa, 

vai trò, tầm quan trọng của thẻ Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh 

điện tử, tiện ích của ứng dụng VNeID, hệ thống định danh điện tử để người dân 

biết, đồng thuận thực hiện. 
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2. Trách nhiệm của Công an tỉnh: 

 2.1. Trực tiếp thực hiện và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về định danh và xác thực điện tử. 

2.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin đối với hệ thống định danh và xác 

thực điện tử. 

2.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản 

định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

2.4. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ bảo 

đảm xác thực, đồng bộ dữ liệu các tài khoản đã được tạo lập với Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với tài khoản do 

hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. 

 2.5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên 

môn, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc tốt làm công tác tiếp nhận đăng ký, 

cấp, quản lý tài khoản định danh điện tử. Cải tiến phương pháp làm việc, bảo 

đảm an ninh, an toàn thông tin, kịp thời, chính xác, đúng trình tự, thủ tục. 

         2.6. Tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, xử lý hồ sơ 

đăng ký tài khoản định danh điện tử theo sự phân công, phân cấp của Bộ Công an. 

2.7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên 

quan đến hoạt động định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật.  

        2.8. Sơ kết, tổng kết, thống kê về hoạt động định danh và xác thực điện tử, 

thực hiện báo cáo về Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

 3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông: 

 3.1. Tiếp tục tham mưu thực hiện nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai các nhiệm vụ đảm bảo 

kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ giải quyết dịch vụ 

hành chính công trên môi trường điện tử, đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu. 

3.2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh trong đảm bảo các quy định về kết nối 

kỹ thuật bảo đảm bảo kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh với Nền 

tảng định danh và xác thực điện tử và các hệ thống khác có liên quan, bảo đảm 

bảo mật, an toàn an ninh thông tin. 
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3.3. Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực 

hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử. 

3.4. Phối hợp Công an tỉnh để thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử 

dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ 

thống định danh và xác thực điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. 

3.5. Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành trong việc xác thực theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 

- xã hội, tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công. 

3.6. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo 

chí tăng cường thời lượng tuyên truyền phố biến Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. 

4. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

4.1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực thuộc thực hiện 

định danh và xác thực điện tử bảo đảm phù hợp với các quy định về bảo vệ bí  mật 

nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng. 

4.2. Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực 

hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử thuộc 

chức năng quản lý được pháp luật quy định. 

4.3. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất 

phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện 

tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

4.5. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an 

toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: 

5.1. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tham 

mưu người có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền 

địa phương ban hành liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 

06/QĐ-TTg và Nghị định số 59/2022/NĐ-CP có nội dung không còn phù hợp. 

5.2. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị hợp kết quả rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

có nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

15/01/2023. 
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6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ  

huy quân sự tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kết nối, chia sẻ, 

cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về xuất nhập cảnh, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp phục vụ việc định danh và xác thực điện tử, 

7. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

chỉ đạo, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động triển 

khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan và chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến và 

chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP đến đoàn viên, hội 

viên và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. 

9. Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với 

Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thời lượng phát sóng, 

thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                           
 - Như trên (thực hiện);           

 - Văn phòng Chính phủ; 

 - Bộ Công an;                                       báo cáo 

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Thường trực HĐND tỉnh;  

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

 - Các huyện ủy, thành ủy; 

 - Đài PT&TH tỉnh, Báo TQ, Cổng TTDDT tỉnh; 

 - TP, PTP, CV các phòng, đơn vị  

    thuộc Văn phòng UBND tỉnh;  

 - Lưu: VT, NC (P .Hà). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

        
 
 

Hoàng Việt Phương 
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