
Sơ kết công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố 

         Chiều ngày 27/6, Tổ công tác triển khai “Đề án phát triển 

ứng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025” (Đề án 

06) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có 

đồng chí Nguyễn Thị Như - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND thành phố; Thượng tá Nguyễn Văn Sơn – Phó 

Trưởng Công an thành phố; các đồng chí Thành viên Tổ công tác 

Đề án 06; các đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng công an 25 

phường xã trên địa bàn. 

 

Quang cảnh hội nghị 

         Theo báo cáo kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Đề án 

06 của thành phố, hiện nay các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã 

đã chỉ đạo bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công thực 

hiện tốt việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến nộp hồ sơ trong việc 

tạo và sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng 

thời hỗ trợ lần đầu, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đối 

với các thủ tục hành chính đã được xây dựng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. 



 

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Công an thành phố 

báo cáo Sơ kết công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn 

         Tính đến ngày 15/6/2022, Công an thành phố đã tiếp nhận, 

giải quyết tổng số 5.885 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua Cổng dịch 

vụ công, trong đó: Đăng ký thường trú: 82 hồ sơ, đăng ký tạm trú: 

28 hồ sơ, khai báo tạm vắng: 1 hồ sơ, thông báo lưu trú: 5.774 lượt, 

xác nhận số CMND, CCCD: 9 hồ sơ; rà soát, cật nhật bổ sung 

100% số CCCD lên hệ thống, rà soát 100% DLDC với các giấy tờ 

khai sinh, hộ tịch và các giất tờ liên quan khác. Tiếp nhận và giải 

quyết 490 hồ sơ đăng ký xe mô tô, xe máy. Phòng Tư pháp đã tiếp 

nhận, giải quyết 49 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính 

trực tuyến với dịch vụ thay đổi, cải chính hộ tịch; Chi cục Thuế 

khu vực thành phố Nam Định – Mỹ Lộc đã tiếp nhận và xử lý 556 

giao dịch điện tử đăng ký thuế cá nhân; Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai đang thực hiện dịch vụ đăng ký biến động về sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được 

cấp Giấy chứng nhận; Trung tâm Y tế đã triển khai rộng rãi hình 

thức khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp 

thông tin BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh và 25 Trạm Y tế 

phường, xã có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT… 



 

Các thành viên tổ công tác phát biểu thảo luận tại hội nghị 

         Tại hội nghị, đại diện các thành viên tổ công tác Đề án 06 

của thành phố đã tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, 

vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai thực 

hiện có hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới. Trong đó, tập trung 

chủ yếu vào các vấn đề như nâng cao khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; 

nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của các 

tổ chức, cá nhân… 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Như - Ủy viên BTV Thành ủy, 



Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu kết 

luận hội nghị 

         Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND thành phố Nguyễn Thị Như ghi nhận, biểu dương và đánh 

giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các phòng, ban, 

đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

của Đề án 06 trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Đồng thời 

khẳng định, việc thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị thể hiện 

quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến tận cấp cơ sở 

là thôn, xóm, tổ dân phố và nhân dân trong thành phố, không phải 

là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. Đề án 06 xác định người 

dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển 

con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch 

hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào 

hoạt động của cơ quan nhà nước. 

         Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa 

bàn bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, 

địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới như: Khẩn trương khắc phục những tồn tại, khó 

khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức để nâng cao nhận thức cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, 

doanh nghiệp, người dân về Đề án 06 nhằm tạo sự đồng thuận 

trong các cấp chính quyền, Nhân dân tooàn thành phố để triển khai 

một cách đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước phải gương 

mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết 

các thủ tục hành chính./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


