
TP Nam Đinhh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 

tháng triển khai Đề án 06 

Sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch 

Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc sơ kết 6 tháng 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 (Đề án 06). Hội nghị được kết nội tại điểm cầu Trụ sở 

Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; các huyện, thị xã; xã, phường trong toàn 

quốc; với tổng số hơn 10.000 điểm cầu từ cấp xã đến Trung 

ương và hơn 130.700 đại biểu tham dự. 

         Dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Nam Định có đồng chí 

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

thành phố; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành 

thành phố. 

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND thành phố 

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính cho biết 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” là Đề án cụ thể hóa 

công cuộc chuyển đổi số quốc gia.    



 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc 

hội nghị 

        Thực hiện Đề án 06 để tổ chức các dịch vụ công phục vụ nhân 

dân thông qua môi trường số. Qua đó, chuyển từ thói quen thực 

hiện các dịch vụ công dùng giấy tờ, tới trụ sở cơ quan nhà nước, 

sang trạng thái giao dịch trên môi trường số, giải quyết các dịch 

vụ, thủ tục bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cũng qua đó, góp phần cải 

cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Đề án là việc khó, 

chưa có tiền lệ; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người dân 

nên cần sự tập trung, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết 

liệt. Triển khai Đề án 06, lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì 16 cuộc 

họp chỉ đạo các nội dung của đề án; ban hành 1 chỉ thị, 1 công 

điện, 7 thông báo; 4 nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ có 

nội dung chỉ đạo về Đề án. Trong 6 tháng năm 2022, Đề án 06 đã 

được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả 

bước đầu tích cực; được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng 

hộ, đánh giá cao. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, các bộ, ngành 

đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ; các địa phương hoàn thành 4/13 

nhiệm vụ chung và 1/8 nhiệm vụ cụ thể. Đưa 21/25 dịch vụ thiết 

yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Đặc 

biệt, ngày 18-7-2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh 

và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức. Đây là bước tiến 

mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định 

danh điện tử quốc gia. Tính đến hết tháng 7-2022, hệ thống đã thu 

nhận hơn 6,1 triệu hồ sơ và cấp 7.837 tài khoản định danh điện tử 

cho công dân. Công tác cấp căn cước gắn chíp điện tử tiếp tục được 

đẩy mạnh, đến nay đã cấp trên 67 triệu thẻ cho công dân. Cùng với 

đó, đã nghiên cứu triển khai một số ứng dụng của thẻ căn cước gắn 

chíp điện tử đạt kết quả bước đầu tích cực như: Sử dụng thẻ căn 

cước tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm phục vụ người dân đi khám 

bệnh; triển khai thí điểm xác thực danh tính qua thẻ căn cước công 



dân tại các quầy giao dịch của 5 ngân hàng; thí điểm sử dụng thẻ 

căn cước công dân thay thẻ ATM tại thành phố Hà Nội và tỉnh 

Quảng Ninh... 

 

Quang cảnh hội nghị tại UBND thành phố 

        Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính nhấn mạnh: Đề án 06 nhằm cụ thể hóa công cuộc chuyển 

đổi số quốc gia. Ngay sau khi được phê duyệt, Đề án đã được triển 

khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả bước đầu 

tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh 

giá cao. Qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; 

khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức, 

tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch 

vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần 

đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, 

những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, để hoàn thành các 

mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo của Đề án 06, phía 

trước chúng ta còn rất nhiều việc phải làm; có một số việc đề ra 

nhưng chậm tiến độ, phải khẩn trương triển khai; có những việc 

chúng ta nhìn thấy “nguy cơ” khó có thể hoàn thành nếu không chỉ 

đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ bây giờ. Chính phủ tổ chức hội 

nghị này nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng qua; 

những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo; những 

vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp trọng 

tâm trong thời gian tới để triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả cao 

hơn./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


