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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua thực hiện 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 trong các cơ quan  

Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào thi đua thực hiện 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 (sau đây viết tắt là Đề án 06), 

Cục Thi hành án dân sự ban hành kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trong các cơ quan Thi 

hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan THADS trong tỉnh nhằm 

triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp đã được đề ra tại Đề án 06 thuộc lĩnh vực THADS, góp phần xây dựng chính 

quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang trong công cuộc 

chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong thực hiện Đề án 06 của 

đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh, nhất là 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia tích cực của người dân 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác THADS. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ Cục đến các 

Chi cục THADS huyện, thành phố; nội dung thi đua phải cụ thể, hình thức thi đua 

phong phú, thiệt thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn gắn với thực hiện 

nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. 

- Biểu dương, khen thưởng trên cơ sở thành tích đạt được phải thực sự xuất 

sắc tiêu biểu của phong trào thi đua; bảo đảm khen thưởng phải dân chủ, khách 

quan, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA 

1. Nội dung phong trào thi đua 
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1.1. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong lĩnh vực 

THADS, góp phần thực hiện toàn diện việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia để phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Rà soát cơ sở hạ tầng, chủ động đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hoặc đề xuất 

cơ quan có thẩm quyền đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ chuyển đổi số. 

1.3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc kết nối, 

tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống 

thông tin cung cấp dịch vụ công của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính. 

1.4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị để tạo lập những 

nền tảng, cơ sở quan trọng trong lĩnh vực THADS để phục vụ kết nối, khai thác, 

bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Triển khai thực hiện có hiệu quả số hóa hồ sơ, hỗ 

trợ trực tuyến, giải quyết các thủ tục, hành chính có liên quan đến thông tin, giấy 

tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

1.5. Thường xuyên rà soát, đề xuất, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

1.6. Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tỷ lệ tiếp nhận, giải 

quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hỗ trợ trực tuyến. 

2. Các tiêu chí và chỉ tiêu thi đua đến năm 2025 

2.1. Đối với tập thể 

- Đảm bảo đầy đủ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông 

tin cho 100% công chức để thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, giải 

quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an toàn thông tin mạng để thực hiện quá trình 

chuyển đổi số an toàn, hiệu quả. 

- Thực hiện việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu THADS với cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng dịch vụ công 

quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh hỗ trợ phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính và làm giàu dữ liệu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo các cấp theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục 

THADS và địa phương.  

- Triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, trước hết là thực hiện 

việc thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí toà án tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia theo hướng dẫn của Ngành. 

- Xây dựng kế hoạch, cử công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, hướng dẫn kỹ năng sử dụng các sản 

phẩm công nghệ số.  
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2.2. Đối với cá nhân 

- Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú. 100% công 

chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh tham gia đăng ký tài 

khoản định danh điện tử, đăng nhập, kích hoạt và sử dụng các tính năng, tiện ích 

trên ứng dụng VneID, trang thông tin định danh điện tử phục vụ cho hoạt động 

của cá nhân. 

- Công chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh có sáng 

kiến, giải pháp hữu ích trong việc tham mưu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền 

ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả; 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc trong quản lý, chỉ 

đạo điều hành, quán triệt, tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện chuyển đổi số đạt hiệu quả tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Đề án 

06, trọng tâm là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu và danh mục nhóm dịch 

vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 

04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; việc cấp, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn 

chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử; giá trị, tiện ích của ứng dụng định 

danh điện tử quốc gia VneID; việc thống nhất sử dụng các phương thức ứng dụng 

dữ liệu dân cư và căn cước công dân để xác định nơi cư trú của công dân trong 

giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự thay việc xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú. 

2. Tham gia, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, sử dụng, rà soát, nâng cấp, hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Thường xuyên thực hiện việc kết nối, 

chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong thực hiện phong 

trào thi đua chuyển đổi số. 

 3. Kịp thời phát hiện nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện phong trào thi đua chuyển đổi số. 

4. Định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm, các đơn vị đánh giá kết quả việc tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua này thành một nội dung trong báo cáo sơ kết và 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng gửi về Cục THADS. Căn cứ tình hình thực 

tế, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2025.  

IV. KHEN THƯỞNG 

1. Thẩm quyền khen thưởng của Cục trưởng 

 - Thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua được xem xét 

khen thưởng cùng thành tích công tác hàng năm. 
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 - Căn cứ tình hình thực tế, Cục trưởng Cục THADS tặng Giấy khen cho tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua vào dịp tổng 

kết giai đoạn 2022-2025.  

2. Trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 

 Cục THADS hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thực hiện 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 trong các cơ 

quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang” khi có hướng dẫn của cơ quan có 

thẩm quyền vào dịp tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2022-2025.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố 

quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị mình kế hoạch 

này. Căn cứ đặc điểm, tình hình tại địa phương, Chi cục THADS các huyện, thành 

phố xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị và gửi kế hoạch về 

Cục trước ngày 15/02/2023 để theo dõi, tổng hợp chung toàn tỉnh.  

2. Hàng năm, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan THADS tỉnh 

Tuyên Quang xét thi đua, đề nghị khen thưởng cho các đơn vị phải xem xét kết 

quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện 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 trong các cơ quan THADS 

tỉnh Tuyên Quang” để đánh giá kết quả thi đua chung của mỗi đơn vị. 

3. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham với Cục trưởng và Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện phong trào thi đua; hướng dẫn các đơn vị sơ kết, tổng kết và xét, đề nghị 

khen thưởng sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo 

đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua trong toàn tỉnh.  

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS 

các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phản ánh về Cục để được hướng dẫn, 

giải đáp./. 
 

  Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Vụ Thi đua khen thưởng, BTP 

- Tổng cục THADS 

- Trưởng Khối TĐ nội chính tỉnh  

(báo cáo); 

  - Sở Nội vụ; 

  - Cục trưởng (báo cáo); 

  - Phó Cục trưởng; 

  - Các phòng chuyên môn thuộc Cục               

  - Chi Cục THADS các huyện, TP        (để t/h); 

  - HĐTĐKT các cơ quan THADS tỉnh 

  - Trang TTĐT Cục THADS (để đăng tải); 

  - Lưu: VT, TCCB (Nam). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  

  

 

 

 

 

Phan Thị Mai Thảo 
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