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BÁO CÁO
Tình hình 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- 2026, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 11 năm 2022
Kính gửi:
- UBND tỉnh Sơn La;
- Công an tỉnh Sơn La.
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh
Sơn La 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; Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai 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 (gọi tắt là
Đề án 06); Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo kết quả công tác thực hiện
Đề án 06 tháng 11 năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06
1. Công tác chỉ đạo
1.1. Kết quả
- Trong tháng đã ban hành các văn bản chỉ đạo:(1)Công văn số
2263/UBND-CA ngày 27/10/2022 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện triển
khai Đề án 06 trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, trường học,
UBND các xã, thị trấn về việc tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người
đứng đầu, thực hiện các giải pháp sử dụng thông tin thay thế Sổ hộ khẩu...Đăng
ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến; (2) Công văn số 2281/UBND-CAngày
28/10/2022 về thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến;(3)
Công văn số 2284/UBND-CA ngày 28/10/2022 về việc thực hiện Kết luận của
phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy
thực hiện Đề án 06; (4) Báo cáo số 920/BC-UBND ngày 19/10/2022 về việc rà
soát quy trình thủ tục hành chính yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu; (5) Công văn
tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐCP.

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn đã
tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao,
trong đó đặc biệt thực hiện cao điểm chiến dịch 90 ngày đêm do Bộ công an
phát động thực hiện triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu
phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm
trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP.
1.2. Khó khăn, vướng mắc
- Về tình hình đặc điểm địa bàn: Do địa bàn huyện Yên Châu có nhiều
dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun chiếm tỷ lệ cao.
Trình độ dân trí của bộ phận không nhỏ người dân trên địa bàn còn hạn chế, điều
kiện kinh tế còn khó khăn, nhất là những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng
biên giới… Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết cư trú qua dịch vụ công còn nhiều
hạn chế, mặc dù đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, niêm yết công khai thủ
tục hành chính qua dịch vụ công, nhiều người dân không có điều kiện mua thiết
bị smartphone, máy tính hoặc không biết sử dụng do vậy thời gian qua công tác
thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn gặp khó khăn, tỷ lệ thực hiện dịch vụ
công một số dịch vụ còn thấp.
- Trong tháng 11 các cơ quan, đơn vị cũng như lực lượng Công an thực
hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu khác nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ tiêu
thực hiện Đề án 06, trong đó chỉ tiêu công tác làm sạch dữ liệu dân cư và các nội
dung khác liên quan đến dữ liệu dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư.
- Hệ thống đường truyền dữ liệu quốc gia về dân cư tại công an cấp xã
không ổn định, thường xuyên gặp sự cố.
- Cán bộ thực hiện Đề án 06 của huyện còn thiếu, do các đồng chí đi học,
đi tập huấn, nghỉ ốm nên đôi khi việc thực hiện còn chậm.
2. Kết quả các mặt công tác
2.1. Về triển khai dịch vụ công
- Hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ
tục hành chính của các đơn vị một cửa, bộ phận chuyên môn:
- Khả năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống của cán bộ tiếp nhận và
giải quyết hồ sơ đã được tối ưu hóa, quy trình thuận lợi cho người dân kê khai,
tuy nhiên đối với dịch vụ công trực tuyến cư trú mức độ 3,4 việc thực hiện dịch
vụ công trực tuyến đối với người dân bước đầu còn gặp khó khăn, đòi hỏi người
dân phải có đầy đủ giấy tờ, người dân phải có tài khoản, phải nghiên cứu kỹ khi
đăng ký…
- Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật, lợi ích đem lại và quy trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cấp
tài khoản định danh điện tử…đến đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện nắm,
chủ động tham gia thực hiện.

- Tiếp tục tuyên truyền đến người dân trong thực hiện 25 dịch vụ công
thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06/CP.
2.2. Công tác tàng thư, hồ sơ cư trú
- Tiến hành khắc phục tàng thư hồ sơ cư trú phục vụ số hóa hồ sơ cư trú:
+ Tra cứu số HSCT đối với các hồ sơ cư trú, tài liệu (thời điểm trước ngày
01/7/2021): 616 hồ sơ, tài liệu.
+ Sắp xếp tài liệu, đánh số HSCT mới và lưu trữ phiếu DC01, DC02 sau
cập nhật vào túi hồ sơ cư trú: 1.594 túi hồ sơ cư trú.
- Tiến độ: 07/15 xã, thị trấn hoàn thành nội dung sắp xếp
+ Xã Phiêng Khoài 1.594/2.811 số HSCT, đạt 56,7%.
+ Toàn huyện 7.897/19.666 số HSCT, đạt 40,2%.
- Lập mới 285 túi hồ sơ cư trú (CT13).
- Lưu trữ hồ sơ cư trú: 403 hồ sơ.
- Cấp 03 số HSCT mới do CAX đề nghị.
- Thống kê, theo dõi hồ sơ, tài liệu không có số HSCT: 53 hồ sơ, tài liệu.
- Tiếp nhận, đối chiếu 450 hồ sơ; xác nhận và cập nhật file excel theo dõi
453 hồ sơ cư trú của các xã, thị trấn; cấp 16 số HSCT mới; lập 10 biên bản giao,
nhận tài liệu.
- Cập nhật vị trí lưu trữ hồ sơ cư trú trên hệ thống: 09 vị trí.
2.3. Công tác cấp phát, quản lý CMND/CCCD
- Trong tháng Công an huyện thu nhận 215 hồ sơ cấp CCCD, hoàn thiện
215 hồ sơ, trong đó: cấp mới 145 hồ sơ; cấp đổi 24 hồ sơ, cấp lại 33 hồ sơ. Cấp
238 tài khoản xác thực định danh điện tử cho công dân. Nhận thẻ 424; trả thẻ
271.
- Công an huyện tiếp tục phối hợp với các trường học, các xã, thị trấn, các
cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện thực hiện công tác tuyên truyền về thực
hiện dịch vụ công trực tuyến về cấp tài khoản định danh điện tử.
- Chỉ đạo Công an huyện tham mưu phối hợp Hội phụ nữ Thị trấn, Đoàn
thị trấn triển khai xây dựng mô hình điểm “ Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công
trực tuyến”.
- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện cao điểm 90 ngày đêm của

Bộ công an về triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ
triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết
giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP.
2.4. Công tác đăng ký, quản lý cư trú
- Hồ sơ đăng ký thường trú: 326 hồ sơ (trực tiếp 51 hồ sơ, DVC 275 hồ
sơ), đạt tỷ lệ 84,3%.
- Hồ sơ đăng ký tạm trú: 12 hồ sơ (trực tiếp 05 hồ sơ, DVC 7 hồ sơ), đạt
tỷ lệ 58,3 %.
- Tạo biến động dân cư: Toàn huyện hiện có 1.422 trường hợp nhân khẩu
không cư trú tại nơi đăng ký thường trú, đã tạo 1422, chờ tạo 77 trường hợp.
2.5. Về việc duy trì hệ thống
Các xã, các đơn vị đã thực hiện công tác duy trì hệ thống đảm bảo theo
quy định.
2.6. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư: Chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp
tục thực hiện theo chỉ tiêu cao điểm 90 ngày đêm, tuy nhiêm thực hiện chỉ tiêu
sai cấu trúc số định danh cá nhân; chỉ tiêu thiếu trường thông tin còn chậm.
2.5. Việc phối hợp thực hiện thủ tục liên thông, đăng ký khai sinh, đăng
ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi đã được thực hiện
theo đúng quy trình nghiệp vụ và theo hướng dẫn của cấp trên, đã triển khai thực
hiện tại 15/15 xã, thị trấn.
2.6. Việc thực hiện thủ tục liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký
thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí đã
được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ và theo hướng dẫn của cấp trên,
thực hiện tại 15/15 xã, thị trấn.
2.7. Tiến độ triển khai thực hiện Số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa tài
liệu theo nội dung nhiệm vụ chỉ đạo tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày
08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng
03/2022: Đang tiến hành triển khai thực hiện, các cơ quan đơn vị có liên quan
tiến hành lưu trữ tại đơn vị mình quản lý theo quy định.
2.8. Việc làm sạch dữ liệu theo Công điện số 104/CĐ-TTg ngày
29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
- Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đang tiếp tục thực hiện công tác rà soát,
cập nhật thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đối với nhóm
thông tin về hộ gia đình, nhóm thông tin về mã đơn vị quản lý người tham gia,
loại đối tượng, mức hưởng quá trình đóng của người tham gia BHXH, BHYT,
BHTN (thực hiện thường xuyên trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành
BHXH).

- Phòng Tư pháp huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo đảm việc
đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử được đăng ký đầy đủ, chính
xác, đúng quy định của pháp luật và cập nhật kịp thời lên phần mềm đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. Việc thực hiện công tác đăng ký hộ tịch
được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 14 và khoản 2, Điều 60,
Luật Hộ tịch ; khoản 1, khoản 2, Điều 6, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Hộ tịch ; khoản 4, Điều 11, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020
của Chính Phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực
tuyến để xử lý, bảo đảm phù hợp theo đúng quy định của pháp luật hộ tịch. Hiện
29/29 xã, thị trấn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký, cải chính hộ tịch vào
phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. Chỉ đạo
Công an cấp xã tổ chức thông báo số định danh cá nhân cho nhóm công dân
chưa được cấp thẻ Căn cước công dân và trẻ em chưa có thông tin số định danh
cá nhân trong giấy khai sinh; phối hợp với cơ quan Y tế cung cấp, xác minh
thông tin công dân phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn
huyện. Dữ liệu tiêm chủng và thông tin người diện F0, F1 đã được Công an các
xã, thị trấn cập nhật lên hệ thống dân cư phục vụ tích hợp thông tin trong thẻ
CCCD gắn chíp và ứng dụng VIEID.
2.9 Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung công việc rà soát
quy trình thủ tục hành chính yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để thay thế bằng dữ
liệu điện tử được thực hiện sau 31/12/2022.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2022
1. Tiếp tục nghiên cứu, tham gia có chất lượng dự thảo các văn bản hoàn
thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên
quan đến thông tin dân cư theo yêu cầu của UBND tỉnh, Công an tỉnh.
2. Đẩy mạnh triển khai các phần việc được giao tại Đề án 06/CP và các kế
hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là công tác triển khai, tích hợp, kết
nối chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực thông tin công
dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường tổ chức cấp thẻ Căn cước
công dân kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử và cung cấp các tiện ích xã hội
cho công dân; ứng dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh BHYT thay thế
BHYT giấy; tiếp tục rà soát, triển khai số hóa và tái sử dụng kết quả sổ hóa hồ
sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ công
dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lợi ích đem lại
và quy trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện
tử…đến đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện nắm, chủ động tham gia thực
hiện.

4. Tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì làm sạch dữ liệu thông tin công
dân trên địa bàn huyện; rà soát, cập nhật thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc
gia về bảo hiểm…
5. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan tiếp tục triển khai nhiệm
vụ được giao tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện,
trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao duy trì thường xuyên và
hoàn thành trong năm 2022.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét, bố trí điều kiện, cơ sở vật chất để
thực hiện các thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính nói chung và 25
dịch vụ công thiết yếu trực tuyến và các dịch vụ công khác theo chỉ đạo của
Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan.
2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao hạ
tầng công nghệ thông tin, đường truyền, bảo đảm thực hiện các thủ tục hành
chính thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân. Trên đây là báo cáo kết quả
thực hiện Đề án 06/CP tháng 11 năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) nắm, chỉ đạo.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện;
- Lưu: VT, CAH.
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