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TP. Hà Tĩnh, ngày      tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Đẩy mạnh tuyên truyền 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 năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện 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 năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đề án 06); Uỷ ban 

nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền các nội dung Đề án 06, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Người dân, doanh nghiệp, tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

(DCVTT) đạt tỉ lệ 70%; 60% người dân có tài khoản Ngân hàng, mã số thuế, 

chữ ký số. 

- Người dân nhận thức và sử dụng định danh điện tử, căn cước công dân 

và ứng dụng VNEID, sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân được tích hợp vào ứng 

dụng VNEID phục vụ giao dịch đảm bảo an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật; 

tiếp cận với người dân và các dịch vụ tiện ích do Nhà nước và doanh nghiệp 

triển khai như: An sinh xã hội, vay vốn tín chấp… 

- Đưa nền tảng số, kỹ năng, công nghệ số đến người dân, doanh nghiệp 

nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. 

2. Yêu cầu 

- 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, gắn với cuộc sống và mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp 

và cơ quan quản lý nhà nước. 

- Tăng cường công tác phối hợp tại thành phố, xã, phường để rà soát, đối 

chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo 

thẩm quyền với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội, đoàn 

thể, mặt trận tổ quốc, người thuộc diện chính sách, người có công… 

- Huy động sự vào cuộc của toàn dân, tổ chức chính trị, đoàn, hội, mặt 

trận tổ quốc từ cấp thành phố, cấp xã, phường đến tổ dân phố, thôn… phù hợp 

phát huy đặc điểm, tình hình của địa phương đặc biệt là vai trò của người đứng 

đầu cấp thành phố, cấp xã, phường trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06… 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối với nhóm dịch vụ công: 

1.1. Triển khai thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu gồm:  
(1) 

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công 

dân;  
(2) 

Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân;  
(3) 

Đăng ký thường trú; 
 

4)  
Đăng ký tạm trú;  

(5) 
Khai báo tạm vắng;  

(6) 
Thông báo lưu trú;  

(7) 
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy;  

(8) 
Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội);  
(9) 

Đăng ký khai sinh;  
(10) 

Đăng ký khai tử;  
(11) 

Đăng ký kết hôn;  
(12) 

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông;  
(13) 

Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;  
(14) 

Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận 

đã đăng ký mẫu con dấu;  
(15) 

Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ dưới 6 tuổi;  
(16) 

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai 

táng phí;  
(17) 

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo 

hộ gia đình;  
(18) 

Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với 

người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân;  
(19) 

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);  
(20) 

Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe;  
(21) 

Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao 

đẳng;  
(22) 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp;  
(23) 

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;  
(24) 

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp  (220/380V) (Thí điểm cơ chế kết nối, 

chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện);  
(25) 

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (Thí điểm cơ chế kết nối, 

chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện); 

Triển khai các dịch vụ công khác trong các giai đoạn tiếp theo. 
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1.2. Lợi ích: 

- Đối với người dân, doanh nghiệp: Giải quyết trực tuyến các thủ tục trên 

mạng Internet và nhận kết quả điện tử hoặc tại địa chỉ yêu cầu (nếu có), không 

phải đi lại, không phải xuất trình giấy tờ, không phải tiếp xúc với cán bộ và 

không sử dụng tiền mặt… 

- Đối với cơ quan quản lý: Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục trên hệ thống 

Công nghệ thông tin, nhanh chóng, chính xác; không phải tiếp xúc người dân, 

không mất không gian, nhân lực cho việc bố trí tiếp dân tại trụ sở, giảm thiểu áp 

lực, đặc biệt phù hợp với giai đoạn dịch bệnh… 

1.3. Điều kiện cần để thực hiện DVCTT đối với người dân, doanh 

nghiệp: 

- Có thuê bao điện thoại di động chính chủ 

- Tài khoản định danh điện tử 

- Tài khoản ngân hàng 

- Thiết bị máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. 

2. Đối với nhóm bổ sung thông tin: 

2.1. Lợi ích:  

Rà soát cập nhật thông tin của người dân thống nhất quản lý trong CSDL 

quốc gia về dân cư để phục vụ: 

- Tích hợp thông tin các giấy tờ, các thông tin liên quan của người dân để 

người dân sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng VNEID trong giao dịch, đi lại mà 

không phải mang theo các giấy tờ này. 

- Thông tin được kết nối, sử dụng thống nhất trong công tác quản lý nhà 

nước, người dân, doanh nghiệp chỉ phải kê khai, cập nhật một lần (cập nhật khi 

có thay đổi); thông tin đảm bảo chính xác, thống nhất trong sử dụng các giao 

dịch không gây phiền hà cho người dân, cơ quan, tổ chức. 

- Triển khai công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các chính sách an 

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

2.2. Quyền lợi của người dân, doanh nghiệp: 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, người dân, doanh nghiệp để cung 

cấp thông tin bổ sung cho Tổ công tác (nếu có yêu cầu); Tuyên truyền, hướng dẫn 

người thân phối hợp và sử dụng sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng VNEID trong đi 

lại, giao dịch. 

- Sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng VNEID trong đi lại, giao dịch và có 

quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng thông tin trên ứng dụng VNEID, khi 

đã được định danh, xác thực. 

- Sử dụng và quản lý chặt chẽ tài khoản định danh điện tử để đảm bảo an 

ninh, an toàn thông tin cá nhân. Kịp thời thông báo khi có sự cố hoặc mất thiết 

bị cài đặt ứng dụng VNEID sử dụng tài khoản định danh điện tử tại cơ quan 

Công an hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.0368. 
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3. Đối với nhóm tiện ích: 

3.1. Các tiện ích và lợi ích: 

(1) Cấp định danh điện tử kết hợp với các tiện ích khác:  

- Cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID: Tài 

khoản định danh điện tử của cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính, các giao 

dịch trên môi trường điện tử. Tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp và 

quản lý. Sử dụng tài khoản định danh điện tử giao dịch đảm bảo người dân và 

doanh nghiệp, tổ chức xác định chính xác con người thực hiện giao dịch điện tử, 

thông tin công dân được bảo mật và được bảo vệ không bị lấy cắp và giả mạo. 

Định danh điện tử có giá trị sử dụng tương tự các giấy tờ khác khi các thông tin 

giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng VNEID hoặc kết hợp giữa thẻ CCCD và 

ứng dụng VNEID. 

Thông tin chỉ được phép xác thực và chia sẻ khi có sự đồng ý của công dân 

(người dân đồng ý thông qua ứng dụng VNEID) khi người dân giao dịch với các cơ 

quan, đơn vị có kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử của Bộ Công an. 

- 2 tiện ích trong 1: Công dân cấp định danh điện tử khi thực hiện cấp, 

đổi, cấp lại CCCD. 

- 3 tiện ích trong 1: Công dân cấp CCCD, cấp định danh điện tử và tài 

khoản ngân hàng. 

- 4 tiện ích trong 1: Công dân cấp CCCD, cấp định danh điện tử và tài 

khoản ngân hàng kết hợp với thực hiện chính sách an sinh xã hội (chi trả trợ cấp 

cho đối tượng chính sách, kết hợp với ngân hàng cho vay lãi suất thấp…). 

(2) Sử dụng thẻ CCCD được tích hợp thẻ ATM: Thẻ ngân hàng được tích 

hợp với thẻ CCCD (do ngân hàng lựa chọn và thông báo), người dân sử dụng 

thẻ CCCD để rút tiền tại các trạm ATM của các ngân hàng lựa chọn tích hợp. 

(3) Các tiện ích khác: Tiện ích tích hợp: (1) Tích hợp thông tin các giấy tờ 

cá nhân trên ứng dụng VNEID hoặc thẻ CCCD sử dụng cùng VNEID; (2) Tích 

hợp các tiện ích thiết yếu: đăng ký lưu trú, mua sắm, thanh toán các dịch vụ thiết 

yếu… 

3.2. Điều kiện cần để thực hiện DVCTT đối với người dân, doanh 

nghiệp: 

- Công dân được cấp số định danh cá nhân/hoặc người nước ngoài có hộ 

chiếu + Visa, giấy tờ đi lại quốc tế theo quy định của pháp luật. 

- Có thuê bao điện thoại di động chính chủ. 

- Tài khoản ngân hàng (không bắt buộc). 

- Thiết bị máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. 

Đối với công dân dưới 14 tuổi thì cấp định danh điện tử theo cha hoặc mẹ 

hoặc người dám hộ. 

3.3. Trách nhiệm, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp: 

- Hiểu và lựa chọn cá tiện ích để sử dụng nhằm mang lại lợi ích cho công 

dân, thúc đẩy phát triển chính phủ số, xã hội số, công dân số. 
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- Tích cực sử dụng và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng sử 

dụng thẻ CCCD và ứng dụng VNEID trong đi lại, giao dịch và có quyền yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị sử dụng thông tin trên ứng dụng VNEID.  

- Sử dụng và quản lý chặt chẽ tài khoản định danh điện tử để đảm bảo an 

ninh, an toàn thông tin cá nhân. Kịp thời thông báo khi có sự cố hoặc mất thiết 

bị cài đặt ứng dụng VNEID sử dụng tài khoản định danh điện tử tại cơ quan 

Công an hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.0368. 

III. PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN 

1. Thời gian: Từ ngày 25/04/2022 đến 31/12/2022. 

Cao điểm tuyên truyền từ ngày 25/04/2022 đến 31/06/2022. 

2. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc 

các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và quần 

chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

3. Phương pháp: 

- Tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử của các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như các tạp chí, bản tin, thông báo 

nội bộ, tài liệu, tờ rơi…với nội dung phù hợp, phong phú, có thể xây dựng 

những tài liệu chuyên đề để hướng tới những đối tượng cụ thể. 

- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, đội 

truyền thông lưu động. 

- Tọa đàm, hội thảo khoa học, tuyên truyền trực tiếp cung cấp thông tin, 

tuyên truyền, trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc. 

- Tuyên truyền bằng tin bài,  clip, hình ảnh, inforgraphics…trên nền tảng 

Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube…). 

- Tuyên truyền cổ động trực quan bằng xây dựng các biển quảng cáo, 

băng rôn, pano, áp phích đặt tại các điểm công cộng, đông dân cư như khu đô 

thị, trung tâm thương mại, cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa - thể thao, 

chợ dân sinh… 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối ngân sách của địa phương tham 

mưu phân bổ nguồn kinh phí phục vụ cho việc tổ chức tuyên truyền của Đề án 

06. 

- Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn hợp 

pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các phường, xã: 

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình học tập, nghiên 

cứu các nội dung tuyên truyền của Đề án 06. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị 

để lồng ghép các nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác chuyên môn của 

đơn vị mình. Huy động tối đa hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến tận các cơ quan, đơn vị, doanh 
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nghiệp, thôn , xóm, tổ dân phố, khu đô thị, hộ gia đình và từng người dân trên 

địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền 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 năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên đẩy mạnh công tác truyền thông về 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 năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

- Huy động hệ thống cổng thông tin điện tử, mạng xã hội (Facebook, 

zalo…), truyền thanh phường, xã, thôn, xóm, tổ dân phố tham gia tuyên truyền 

về các lợi ích của Đề án 06. 

- Phát huy các tổ công tác, tổ giúp việc Đề án 06 phường, xã, thôn, xóm, 

tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân những lợi ích và 

phương pháp thực hiện các nội dung về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các 

lĩnh vực, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và nâng lên 

mức độ 2. 

2. Công an thành phố: Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, Đoàn Thanh 

niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các phường, xã thực hiện công tác truyền thông 

về Đề án 06; nhân bản, phát hành băng đĩa, ấn phẩm, pano, áp phích, tờ rơi 

tuyên truyền về việc triển khai thực hiện 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 năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

- Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, quản lý tốt nội dung tuyên truyền về 

Đề án 06 trên sách báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ 

sở, nhất là trên Internet và mạng xã hội. Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống thông tin 

cơ sở, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

truyền thông (trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của 

UBND, Công an, các ban, ngành, đoàn thể phường, xã; trên internet, mạng xã 

hội; tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường, xã và 

truyền thanh tổ dân phố, thôn, xóm) về lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai thực 

hiện 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 năm 2030 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh . 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố chủ động phối 

hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng các phóng sự, tin 

bài tuyên truyền và tăng thời lượng phát các tin, bài chuyên đề trong tuần về 

việc triển khai thực hiện 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 năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 
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 - Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố xây dựng panô, áp phích, tờ 

rơi tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, tham 

gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ tình hình thực tế, phối hợp với 

các đơn vị liên quan lồng ghép, phổ biến nội dung tuyên truyền cho học sinh, 

sinh viên trong hệ thống giáo dục; tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các 

giờ ngoại khóa cho học sinh, sinh viên. Rà soát danh sách, phối hợp Công an 

thành phố tổ chức cấp thẻ CCCD gắn chip và định danh điện tử cho học sinh từ 

đủ 14 tuổi. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối ngân sách của địa phương để 

tham mưu UBND thành phố phân bổ nguồn kinh phí phục vụ cho việc tổ chức 

tuyên truyền của Đề án 06. 

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố:  

- Tổ chức cho hội viên, đoàn viên học tập, nghiên cứu các nội dung tuyên 

truyền của Đề án 06. Căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền đề 

án 06 vào các nội dung hoạt động của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn thanh niên thành phố chủ động xây dựng 

các nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức về đề án 06 và các kế hoạch triển 

khai thực hiện cho các hội viên từ thành phố cho đến cơ sở, lồng ghép các hoạt 

động của hội để tuyên truyền các kiến thức về 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 năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

- Huy động tối đa đoàn viên, hội viên tham gia công tác tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến tận các cơ quan, doanh nghiệp, thôn, 

xóm, tổ dân phố, hộ gia đình và từng người dân trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo 

MTTQ và các tổ chức, đoàn thể phường, xã thực hiện tốt các nội dung của Đề án 

06 có liên quan. 

 Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã căn cứ Kế 

hoạch để triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo 

UBND thành phố (qua Công an thành phố) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời. 

Giao Công an thành phố tham mưu, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực 

hiện kế hoạch và các nội dung của Đề án 06./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổ công tác đề án 06 tỉnh (để báo cáo) 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, CA.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Đức 
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