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Kính gửi: Các ban ngành, hội đoàn thể xã. 

   
 

Thực hiện Công văn số 4632/UBND-CATX ngày 10/8/2022 của UBND thị xã 
Đông Hòa về việc đôn đốc triển khai Đề án 06 của Chính phủ; UBND xã yêu cầu 

các ban ngành, hội đoàn thể xã phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 
 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình các nội dung trong Kế 
hoạch số 71/KH-UBND, ngày 14/4/2022 của UBND xã về 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; tăng cường công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, người dân về những tiện ích của 
dịch vụ công trực tuyến và cách thức lập tài khoản người dùng, thao tác thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu 
triển khai theo Đề án 06 để nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, người 

dân về tiện ích, lợi ích của các ứng dụng, dịch vụ dân cư để triển khai một cách đồng 
bộ, hiệu quả; hướng tới ứng dụng số, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ sở 

dữ liệu về công dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực. 

 

2. Công an xã tham mưu đăng ký kết nối, chia sẻ chính thức với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư của đơn vị; phối hợp đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp định 

danh điện tử; nâng cao công tác quản lý tạm trú trong tình hình mới; thực hiện đồng 
bộ các giải pháp để đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết 
nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu chuyên 

ngành. 
Tham mưu đề xuất đầu tư, mua sắm/thuê trang thiết bị, giải pháp bảo đảm bảo 

an toàn, an ninh mạng tối thiểu cấp độ 3 để kết nối, khai thác với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến xã. 
 

3. Tư pháp xã tham mưu đề xuất số hóa hồ sơ hộ tịch xã (hoàn thành trong tháng 
10/2022). 

 
 

4. Thương binh-Xã hội xã hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện kết nối 
đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội (trẻ em, bảo trợ xã hội, việc làm, người có công) 
với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

5. Địa chính xã phối hợp kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử 

dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thủ tục 
hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy 

tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)”. 
  



 

 
 
 
 
 
 

 Yêu cầu các ban ngành, hội đoàn thể xã phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                         CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                 
- Lưu: VT, UBND. 

                                                                  
   Nguyễn Trãi 
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